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LAADUKKAASEEN PAKKAMISEEN
• pahvilaatikot
• kuplamuovit
• aaltopahvit
• kiristekalvot
• teipit
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•

Tieto pakkauksen sisällöstä auttaa
meitä suunnittelemaan juuri
oikeanlaisen pakkauksen sinulle

•

Valmistamme pakkauksiin myös
sisäosia joilla tuote pysyy paikoillaan

•

Meiltä myös pienet määrät
mittojen mukaan

•

Kotimaisuus, hinta, laatu ja
toimitusaika ovat valttimme!
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KATSO LISÄÄ MALLEJA
www.erpahvityo.

NOPEA • KOTIMAINEN • EKOLOGINEN • EDULLINEN
NOPEA • KOTIMAINEN • EKOLOGINEN • EDULLINEN
www.wellmanpak.fi
www.erpahvityo.

www.erpahvityo.fi

2

ER-PAHVITYÖ OY

WELLMANPAK

Lemminkäisenkatu 5-7,
15201 LAHTI

Tervonlammentie 6,
79100 Leppävirta

WWW.PUUVIESTI.FI

pääkirjoitus

Puun hypetys on tällä hetkellä kovaa, ainakin sanoissa ja osittain teoissakin. Se, minkä kaikki puualan kanssa tekemisissä olevat tietävät puun terveellisyydestä, alkaa vihdoinkin konkretisoitua myös muiden toimijoiden tietoisuuteen. Rohkenen arvioida, ettei puun terveydellisiä vaikutuksia monikaan enää kiistä.
Tässä lehdessä on laajasti käsitelty yhä lisääntyvää puun käyttöä niin rakennusten
sisällä kuin ulkonakin.
Jotta kaikki hyöty hypetyksestä saadaan irti, on puusepänteollisuuden yritysten tuotannon oltava kunnossa. Innovatiivinen osaaminen yhdistettynä toimiviin koneisiin
ja ohjelmiin takaa parhaan tuloksen sekä taloudellisesti että taidollisesti. Siksi on aina välillä hyvä päivittää konetietouttaan maahantuojien järjestämissä tilaisuuksissa,
joita oli runsaasti viime keväänä sekä Milanossa Xylexpossa että Pohjanmaalla Puusepänpäivillä. Syksyllä lähes kaikki puuntyöstökoneiden ja ohjelmien maahantuojat
järjestävät avoimia ovia, joiden aikana on mahdollisuus tutustua paikan päällä sekä
koneisiin että sovelluksiin, pinnoista ja ratkaisuista puhumattakaan.
Asuntomessut järjestettiin tänä kesänä Porissa. Tiivis Karjarannan alue tarjosi yli
30 kohdetta katseltavaksi. Ilahduttavan paljon asunnoista löytyi suomalaista osaamista. Puuviesti pureutuu kalusteaiheisiin paremmin seuraavassa numerossaan, joka on pyhitetty kalusteille.
Tuhannet puusepän ja rakennusalan ammattiopiskelijat aloittavat nyt syksyllä opiskelun. Samaan aikaan on menossa mittava ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka seurauksena yhä suurempi osa opinnoista suoritetaan yrityksissä. Yrityksissä tapahtuva koulutus voi nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja helpottaa
näin työvoimapulaa, varsinkin rakennusalalla. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua harjoittelupaikkojen riittävyys ja ohjauksen laatu. Jos harjoitteluun tullut oppilas joutuu ohjauksen puutteessa tekemään samoja yksinkertaisia tehtäviä, ei tarvittavaa taitoa kerry. Oppilaitokset sanovat kantavansa edelleen täyden vastuun. Ne
toivovat kuitenkin, että yrityksen tulevat mukaan koulutusprosessiin omista intresseistään. Kysynnän ja tarjonnan täytyy kohdata. On sanomattakin selvää, että osaajia tarvitaan ja niiden saaminen on meidän kaikkien asia. Mitä paremmin puualan
yritykset ammatilliseen koulutuksenprosessiin lähtevät, sitä laadukkaampaa ja varmemmin turvaamme alan osaajatarpeen. Puuviesti vieraili sekä Taitaja 2018 kisoissa Tampereella, että Huippis -hankkeen päätösseminaarissa Lahdessa. Molemmissa vakuutettiin, uusia osaajia on tulossa.
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Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy vuoden puuteollisuusyritys 2018:

Ei ole niin pientä asiakasta,
ettei häntä palveltaisi
Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy
HVL iskee kilpailtuun markkinaan huippu laadulla ja erinomaisella palvelulla.
- Tarjoamme asiakkaille henkilökohtaista palvelua, jonka tavoitteena on löytää juuri hänelle
sopiva tuote, esittelevät yrittäjä Janne Kuokkanen ja toimitusjohtaja Jukka Vuoriheimo.
Laadukas ja laaja tuotevalikoima mahdollistaa palvelun tarjonnan.
- Tuotteet toimitetaan asiakkaalle aina räätälöitynä toiveiden mukaisessa valmiusasteessa, Vuoriheimo jatkaa.
- Me HVL:ssa pidämme kiinni
toimitusaikatauluista, sillä pienikin viive voi aiheuttaa ongelmia asiakkaan liiketoiminnalle,
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miehet sanovat.
Hyvät yhteistyökumppanit ovat
tärkeitä.
- Esimerkiksi Arpa-laminaatit
ovat Suomessa saatavilla vain
HVL:n kautta. HVL toimii Suomessa CWP:n viilujen ainoana
jälleenmyyjänä. Hyvä sijainti
lähellä Koskisen Oy:tä varmistaa nopeat lastulevy- ja vanerihankinnat, Vuoriheimo jatkaa.
Yhteistyö Novo Woodin kanssa tuo hyötyä molemmille yrityksille. HVL:lle se merkitsee
suurempaa runkolevyvalikoimaa
nopealla toimitusajalla.
HVL:n viiluja ja laminaatteja
käytetään esimerkiksi kalusteja puusepänteollisuuden monipuolisten ja vaativien tuotteiden
viiluttamisessa ja laminoinnis-

sa. Ovitehtaat käyttävät HVL:n
tuotteita niin vakio- kuin räätälöityjen käyntiovien valmistuksessa. Myös erikoiskalustepuusepät sekä seinä- ja kattolevyjen
valmistajat käyttävät HVL:n
tuotteita normaalien ja paloluokiteltujen seinien ja siirrettävien seinäkkeiden valmistuksessa.
Useiden risteilyalusten ja veneiden sisustuksessa on käytetty
näyttävästi HVL:n viiluja ja laminaatteja. Myös muiden kulkuneuvojen, kuten ambulanssien, junien ja raitiovaunujen
valmistajat luottavat HVL:n
tuotteisiin. Lisäksi yhtiön tuotteita hyödyntävät keittiövalmistajat, myymäläkalusteiden valmistajat ja projektikalustajat.

Selkeää kasvua
Investointisuunnitelmia vuoden puusepänteollisuusyrityksellä on jo siksikin, että tavoitteena on saada aikaan selkeää
kasvua koko ajan. Se tarkoittaa
paitsi palvelujen myös tuotannon hiomista kuntoon. Prässilinja automatisoitiin viisi vuotta
sitten, saumaustekniikkaan on
suunniteltu investointeja kuluvan vuoden aikana.
HVL toimii pääasiassa Suomen
markkinoilla, mutta vientiä ja
yhteistyöprojekteja on ollut
myös mm. Virossa ja Norjassa.
Vuoden Puusepänteollisuusyritys Hollolan Viilu ja Laminaatti. Janne Liias (vas)
Jukka Vuoriheimo ja Janne Kuokkanen
Hollolassa sijaitsevalla tehtaalla.

TAPAHTUMA PUUSEPILLE
JA SUUNNITTELIJOILLE
TAPAHTUMAAN ON VAPAA PÄÄSY

TAPAHTUMA
PUUSEPILLE JA
SUUNNITTELIJOILLE

2018

TAPAHTUMAAN
ON VAPAA PÄÄSY

Lahdessa
6.-7.9.2018

www.levystakalusteeksi.fi

Lisäksi yhtiön viilupintoja on
nähtävissä asiakkaiden tuotteissa
ympäri maailman.
Vuoden Puuteollisuusyritykseksi valittavat yritykset ovat alan
johtavia toimijoita, edelläkävijöitä ja osaltaan myös suunnan-

näyttäjiä. Hollolan Viilu ja Laminaatin valintaperusteena ovat
olleet erinomainen asiakaslähtöinen liiketoimintakonsepti sekä erikoistuminen viilujen ja laminaattien jalostajaksi.
- Tämä on hieno tunnustus yri-

tyksellemme ja osoitus pitkän
historian tuomasta kokemuksesta, toteaa yrittäjä Janne Kuokkanen.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Hollolassa kahdessa kiinteistössä toimiva,
Hollolan Viilu
ja Laminaatti on vuonna 1994 perustettu perheyritys, jota johtaa
alusta lähtien mukana ollut Janne
Kuokkanen - yrittäjä jo verenperintönä. HVL:n taustalla on vahvaa
puusepänosaamista ja perinteitä jo kolmessa polvessa, kun sekä
Janne että hänen isänsä ja isoisänsä olivat puuseppiä. Tällä hetkellä
yrityksen ohjaimissa on toimitusjohtaja Jukka Vuoriheimo. Työntekijöitä on tällä hetkellä 15.
Vuoden Puuteollisuusyritys -palkinnon myöntää Puuteollisuusyrittäjät ry, joka on Suomen johtava
huonekalu-, rakennuspuusepänja puusepänteollisuuden edunvalvoja. Yhdistyksellä on jäseniä noin
400 ja jäsenien yhteinen liikevaihto on lähes 1 miljardi euroa. Vuoden Puuteollisuusyritys valitaan
nyt 20. kerran.

Vuoden Puusepänteollisuus HVL
palkittiin Puuteollisuusyrittäjien
iltajuhlassa Vaasassa. Palkinnon
vastaanottivat Janne Kuokkanen
vaimoineen sekä Jukka Vuoriheimo.

WWW.PUUVIESTI.FI
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Arkkitehti Aleksi Niemeläinen:

Woodbergin osakkaita yhdistää
innostus puuhun
Woodberg Oy haluaa olla ensimmäisten joukossa hyödyntämässä CLT:n käyttöä myös rivitalojen rakentamisessa.
Yhtiölle valmistui kesäkuussa
kuuden asunnon rivitalo Laajasaloon. Kiinnostuksen puuhun
huomaa, sillä runkomateriaalina käytetty CLT on näkyvissä
asuntojen sisäpinnoilla.

Laajasalon CLT-rivitalon
portaiden harmoniaa.

Vuonna 2016 perustetun
Woodberg Oy:n osakas, arkkitehti Aleksi Niemeläinen on
tullut tutuksi television Suomen kaunein koti -ohjelmasta. Yhtenä osakkaana yrityksessä on myös helsinkiläinen
rakennusliike Redan Oy, jonka omistaja Johan Aarnio on
Niemeläiselle tuttu jo vuosien

takaa. Ennen yhteisen yrityksen perustamista he tekivät yhteistyötä useammassa korjausrakentamisen kohteessa.
Laajasalon rivitalo on Woodbergin ensimmäinen suurempi
kohde. Tätä ennen yritys on
toteuttanut yhden vapaa-ajan
asunnon.

tä helpoin keino ilmapiirin kehittämiseen on yhteinen yritys.
Silloin osapuolilla on sama intressi, Niemeläinen taustoittaa.

Luonnonmateriaaleissa
kuluminenkin voi näkyä

Woodbergin toimialana on rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen.
Osakkaita yhdistääkin Niemeläisen mukaan puun käytön lisäksi halu parantaa rakennustyömaiden ilmapiiriä. Miehet
ovat pohtineet asiaa jo pitkään.

Aleksi Niemeläinen arvostaa puuta ja yleensäkin kaikkia luonnonmateriaaleja. Rivitaloissa ja omakotitaloissa on
mahdollisuuksia puun hyödyntämiseen, koska se voi jäädä näkyväksi pinnaksi kaikissa
sisäseinissä ja katossa.
- CLT onkin runkomateriaalina kätevä ratkaisu, Niemeläinen toteaa.

- Arkkitehdithan eivät yleensä
ole itse rakentamisessa mukana. Totesimme kuitenkin, et-

Laajasalon rivitalossa CLT on
asiakkaalle luovutettava pinta.
Jos asunnonomistaja myöhem-

Tavataan 12-14.9.2018
messuilla Helsingissä.
OSASTO 4D31

OY NOVO WOOD LTD

Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola, Finland
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Puh. +358 207 209 400
info@novowood.fi
www.novowood.fi

mässä vaiheessa haluaa esimerkiksi maalata pinnan, se onnistuu helposti.
Puu merkitsee Niemeläiselle paljon sisustuksellisena elementtinä.
- Luonnonmateriaalina puu on
kaunis sellaisenaan, hän sanoo.
Mutta liikaa ei puutakaan saa
Niemeläisen mielestä olla. Jos
kaikki sisäpinnat ovat puuta,
puiset huonekalut eivät ehkä
ole enää hyvä ratkaisu.
Niemeläinen yhdistää mielellään eri materiaaleja niin, että
ne tulevat luonnollisella tavalla näkyviin.
- Jos käytetään puuta, sen pitää näkyä. Jos käytetään kiveä,
sen tulee myös näkyä.
Aidot materiaalit kestävät myös
käyttöä ja kulumista. Puulattiassa kuluminenkaan ei haittaa,
mutta esimerkiksi laminaatissa se näyttää pahalta.

Muukin massiivipuu
kiinnostaa

mittamista levyistä.
Toistaiseksi Woodberg keskittyy Niemeläisen mukaan pienen
mittakaavan kohteiden toteuttamiseen. Omakoti- ja rivitalojen ohella myös pienkerrostalot
kiinnostavat.
- Yrityksemme on vielä uusi.
Emme ota liian suuria askeleita ennen kuin yritys kehittyy.
Tehdään sellaista, mikä tuntuu
hyvältä.
Seuraava kohde on kahden paritalon rakentaminen Itä-Helsinkiin, kunhan tarvittava poikkeamislupa vahvistuu.

Sprinklerivaatimus
kaikille materiaaleille

telua. Hänen mielestään sprinklausvaatimus pitäisi koskea kaikkia rakennemateriaaleja, koska
tulipalossa ennen kaikkea asunnon irtaimiston palaminen vaarantaa henkilöturvallisuuden.
Niemeläisen mielestä puun ja
betonin vertaaminen ei ole oikea asetelma.
- Jos automaattinen sammutusjärjestelmävaatimus olisi sama
kaikille materiaaleille, ne olisivat myös kilpailussa samanarvoisessa tilanteessa.
Teksti: Tuulikki Huusko
Kuvat: Woodberg Oy

Tämän vuoden alussa voimaan
tulleet uudet palomääräykset
helpottivat jossakin määrin
puun käyttämistä rakenteena
myös suurissa kohteissa.
Niemeläinen ei oikein ymmärrä
Suomessa käytävää palokeskusArkkitehti Aleksi Niemeläinen
arvostaa puuta ja muita
luonnonmateriaaleja.

Woodbergin lähtökohtana on
Aleksi Niemeläisen mukaan
toteuttaa seuraavatkin kohteet
puurakenteisina. CLT:n ohella muutkin massiivipuuvaihtoehdot kiinnostavat, joten
myös hirsi ja LVL voivat tulla kyseeseen.
- Meitä kiinnostavat myös uudella tavalla eli mekaanisesti
kiinnitettävät massiivipuulevyt, Niemeläinen kertoo.
Uudet ratkaisut vaativat kuitenkin hänen mielestään vielä
perehtymistä.
- CLT on helppo materiaali, sillä se on standardisoitu ratkaisu.
Laajasaloon kesäkuussa valmistunut kohde kuuluu CLT-rivitalojen etujoukkoihin. Tätä
ennen CLT:tä on käytetty Helsingin Honkasuolla rivitalojen
rakentamisessa. Ne on Laajasalon kohteen tavoin rakennettu
Oy CrossLam Kuhmo Ltd:n toiPuu tuo lämpimän sävyn keittiöön.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Puuteollisuusyrittäjät

Puuteollisuusyrittäjien vuosi kokous Vaasassa

Edunvalvonta on yhteistyötä
Keväiseen Vaasaan Etelä-Pohjanmaalle kokoontui 50 puusepänteollisuusyrittäjää toukokuun ensimmäisellä viikonlopulla. Rivakan kokouksen
puhetta johti Olli Toiviainen
Hämeenkyrön Ikkunatehdas.
Vuonna 2017 talous kasvoi
kolme prosenttia, myös laiteinvestoinnit kasvoivat, mikä
kertoo teollisuuden korkeasta luottamuksesta, esitteli toiminnanjohtaja Janne Liias pitämässään toimialan yleiskatsauksessaan.
- Viime vuonna valmistui noin
7000 uutta asuntoa enemmän
kuin vuonna 2016, hän jatkoi. Vuoden aikana Puuteollisuusyrittäjät ry jatkoi toimenpiteitään jäsenyritystensä toiminnan tukemiseksi.
- TES-koulutuskiertue järjestettiin syksyllä 2017 kolmella
paikkakunnalla, Liias esitteli.
Puutuoteteollisuus ry:n kanssa yhteistyötä vahvistettiin järjestämällä muun muassa yhteinen Lasiseminaari PTT:n ja Tasolasiyhdistyksen kanssa. Kaiken kaikkiaan alalle kuuluu
sekä hyvää että huonoa.
Alan menestyksekkäämmät
yritykset kasvavat ja pienet vähenevät. Viime vuonna jäsenten määrä on vähentynyt 5-10
jäsenyrityksen vuosivauhtia, eikä toimialalle tule juuri uusia

jäseniä.
Edunvalvonta yhteistyötä tehdään myös Suomen yrittäjien kanssa. Puutuoteteollisuus
ry:n kanssa yhteistyö on keskittynyt etenkin standardointityöhön. Eri säännökset ja
niiden tulkinta työllistävät yrityskohtaisesti ikkuna- ja oviteollisuutta eniten. Huonekalujaoston kanssa yhdistys järjestää vuosittain Kauppiaspäivät
Lahdessa ja pitää yllä Suomalainen Huonekalu -nettisivustoa sekä sen facebook sivua.

Yhteistyökumppanit saivat mahdollisuuden esitellä tuotteitaan kokoustilojen
yhteydessä, tässä Ossi Viljanmaa Rakennushelasto esittelee tuotteitaan
kokousväelle.

Hallitus jatkaa lähes
muuttumattomana
Puuteollisuusyrittäjien hallituksessa ei juuri muutoksia tapahtunut. Josadoorin Hannu
Kervisen jäädessä pois hallituksesta, hänen tilalleen nousi Kankarin Kalusteen Marko
Mäkinen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa viime vuonna
uudelle kaudelle valittu Ilkka
Turpiainen, Hyvinkään Puuseppien Oy. Hallituksen muodostavat Hannu Hautanen,
Skaala, Janne Lehtonen, Mika
Koskinen, Kimmo Seppänen,
Harri Huusko, Marko Mäkinen, Jali Somppi, Esko Salmikangas, Antti Korkea-aho,
Mikko Haapala, Pekka Väre ja
Mika Koskinen.

Janne Liias luovutti iltajuhlassa Puusepäntaito -plaketin 15 vuotta yhtämittaisesti PTYn jäsenenä olleelle Pirkko ja Kimmo Hautamäelle Alavus Ikkunat Oy.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Made in Finland
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Puuteollisuusyrittäjät

Puu tulee kaupunkirakentamiseen
Puu tulee teollisen rakentamisen myötä myös kaupunkirakentamiseen. Arvioidaan, että lähivuosikymmenten aikana liki 3 miljardia ihmistä muuttaa maailmanlaajuisesti kaupunkeihin, silloin asuntotarvetta ei pystytä tyydyttämään perinteisin
uusiutumattomien teräkseen ja betoniin
perustavan rakentamisen keinoin. Ilmastomuutoksen ja ekologisten arvojen kasvun myötä uusiutuvat materiaalit tulevat
vääjäämättä mukaan rakentamiseen. Nyt
kun pääosa rakentamisen materiaaleista
on uusiutumattomia, on ilmastomuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden kannalta otettava käyttöön uusiutuvat, puun
kaltaiset materiaalit. Pariisin ilmastosopimus sekä EU-politiikka tulevat vaatimaan
meiltä pitkäaikaisesti hiiltä sitovien materiaalien, kuten puutuotteiden käyttöä elinympäristömme rakentamisessa. Puu on
ainoa uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puun lisääntyvä
käyttö kasvattaa rakennuskantaan sitoutuvaa hiilivarastoa ja vähentää hiilen määrää
ilmakehässä.
Suomeen näyttäisikin olevan syntymässä
rakennusteollisuutta palveleva puurakentamisen teollinen klusteri. Puuelementtien ja moduulien valmistajien määrän on
vahvassa kasvussa ja uutta puurakentamiseen tuoteosia valmistavia yrityksiä syntyy. Olemme saaneet uusia yrittäjiä alalle ja myös pääomasijoittajat sekä koti- että
ulkomailta ovat kiinnostuneet alasta, mikä
kertoo luottamuksen kasvusta koko toimialaa kohtaan. Koko puuteollisuuden kenttä onkin muutoksen kourissa. Jotta kyke-

nemme pärjäämään tulevaisuudessa, on
meidän kehitettävä yhteistyötä alan kaikkien toimijoiden kanssa. Tähän tarvitaan
vahvaa yhteistä tahtotilaa. Me tarvitsemme
materiaaleja ja ratkaisuja valmistavan teollisuuden lisäksi mukaan myös ministeriöt,
suunnittelijat, tutkijat ja tilaajat.
Yhteiskunnalta tarvitaan lisäresursseja tutkimukseen. Uusista innovaatioista ja oivalluksista on useimmiten vielä pitkä matka
toimivaan prosessiin, mutta niistä saattaa
löytyä hyvinkin mullistavia uusia tuotantotekniikoita ja tuotteita, kuten Helsingin
Yliopiston tekemä tutkimustyö ioninesteen käyttämisestä puupalojen liittämisestä yhteen ilman nykyisin käytettyjä liimoja ja puun muovattavuuden parantamisesta (HS 3.5.2018). Rakentamisessa ja sisustamisessa tarvitaan jatkossakin kaikenlaisia
materiaaleja, mutta pyritään me pitämään
huoli puun käytön lisäämisestä.

tamista päättäjiin niin EU:ssa kuin kotimaassa. Yhteiseksi ääneksi on jo päätetty PTT, jossa tasavertaisina jäseninä yhdistyksen hallituksessa istuvat edustajat
puualan yhdistyksistä ja alan isoimmista
yrityksistä.
Olemmekin aloittaneet tunnustelut yhteistyön tiivistämisestä ja/tai puualan järjestöjen yhdistymisestä toimihenkilöidemme ja hallitusten puheenjohtajien välillä.

Yhteistyö on voimaa myös työehtosopimusneuvotteluissa, Puuliitto on nyt osa
Teollisuusliittoa, pitäisikö myös meidän
toimia omalla puolellamme?
Tällä hetkellä Puuteollisuusyrittäjät on ollut jo kaksi vuotta osa Puutuoteteollisuus
ry:tä, joka tekee mm. lobbaustyötä alamme puolesta koko Euroopan alueella sekä
vaikuttamistyötä ministeriöiden suuntaan.
Kokemuksemme saman pöydän ääressä istumisesta alamme isojen yritysten ja muiden yhdistysten kanssa, sekä toimiminen
yhteisissä kaluste-, ikkuna- ja oviryhmissä,
ovat olleet pelkästään positiivisia.
Edunvalvonta on yhä enemmän vaikut-

Ilkka Turpiainen
Puheenjohtaja
Puuteollisuusyrittäjät ry
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Puuteollisuusyrittäjien vierailukohde Targa:

Veneiden sisustus on puuvaltainen
12.–14.9.2018
MESSUKESKUS HELSINKI

KE 12.9. KLO 9–19
TO 13.9. KLO 10–19
PE 14.9. KLO 10–18
VALAISTUKSEN, TILASUUNNITTELUN JA
MUOTOILUN AMMATTILAISILLE MAKSUTON
PÄÄSY TAPAHTUMAAN ENNAKKOON
REKISTERÖITYMÄLLÄ HABITAREPRO.FI

INSPIROIVA OHJELMA! LAVALLA
MM. TAPIO ROSENIUS/LDC,
ARKKITEHDIT THAM & VIDEGÅRD,
ANSSI LASSILA, EERO LUNDEN,
RAINER MAHLAMÄKI, TALLI JA
MUOTOILUN JA TAITEEN
KURAATTORI BETTINA PELZ.
MUKANA NSS RY, ORNAMO, SAFA
JA MONI MUU.

Toimitusjohtaja Johan Carpelan
hankki aikoinaan Targa 25 -veneen valmistusoikeudet ja muotit. Botnia Marinin hän perusti yhdessä vaimonsa Britt-Marien vuonna 1976, nyt he ovat
työskennelleet yhdessä jo yli 30
vuotta. Tulevaisuudessa Botnia
Marinin ruorissa on nyt jo yrityksen töissä mukana oleva poika Robert, sekä osa-aikaisesti tytär Martina. Kaiken kaikkiaan
Botnia Marin työllistää noin
200 henkeä, joista 150 työskentelee Maalahden tehtaassa ja 50
Uudenkaarelpyyn tehtaassa.
Targa-veneitä tehdään tehtailla
kymmentä eri kokoa aina 23 jalasta 44 jalkaa pituisiin veneisiin.
Suurimmat markkinat ovat Pohjoismaiden lisäksi Keski- ja Etelä-Eurooppa.
- Targasta kehittyi venemaailmaan kokonaan uusi standardi, jossa hytin ympäri voidaan
kulkea vapaasti ja hytistä on panoramanäkymä merelle. Vene
on tukeva ja vahva, sillä olemme
suunnittelussa painottaneet ajomukavuutta ja varmuutta, Carpelan kertoo. Botnia Marinin
tehtaalla on oma veneiden laminointiosasto.

Laadukasta puuta
sisustukseen
Targa eroaa suomalaisista matkaveneiden valmistajista veneidensä sisustuksen puuvaltaiTarga-veneet valmistuvat pitkälti
käsityönä Botnia Marinin
tehtaalla Maalahdessa.

LATAA MESSUKESKUS SOVELLUS
IOS- TAI ANDROID-LAITTEELLESi!
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suudella. Malli 30.1 jatkaa samaa perinnettä ollen yhtä puukäsityöläisyyden juhlaa. Osat
valmistetaan robottileikkurilla,
mutta ei sarjatuotantona: sisutus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.
Targassa on kaikkialla havaittavissa suomalaisittain poikkeavasti pieni ylellisyyden kalske.
Yhdistelmä onkin kummallinen, sillä samaan aikaan sisustus on erittäin traditionaalinen
ja tunnelma on kuin vanhoissa
suomalaisissa puuveneissä. Puuteollisuusyrittäjät pääsivät vierailemaan Botina Marinille vuosikokouksen yhteydessä. Tehtaassa oli vierailupäivänä valmisteilla 16 Targaa. Tällä hetkellä yhtiö
myy Targaa maailman merille 120 kappaleen vuosivauhtia.
Edullisimmillaan Targan saa reilu 100 000 euron hintaan, kalleimmat ovat toistamiljoonaa
euroa.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Puunsorvaus on hyödyllinen ja koukuttava taitolaji
Puuseppämestarit ry:n katon
alla toimiva Suomen Puunsorvaajat järjesti perinteeksi muodostuneen Puunsorvauksen Kesäleirin 2018 Kauhavalla. Ilmasotakoulun laajalle asfaltille ilmestyi rivistö peräkärryjä,
joilla harrastukseen vihkiytyneet olivat rahdanneet tykötarpeensa tapahtumapaikalle.
Puunsorvauskurssilla opiskeltiin jälleen monipuolisesti: Kokeneet suomalaiset taitajat opettajina alleviivattiin
monipuolisesti erilaisia sorvaustekniikoita,
esi-

neiden suunnittelua, muotoilua
ja esineen ulkonäön kruunaavaa viimeistelyä. Vahva painotus kurssisisällössä oli perinteiseen tapaan vuorovaikutteisessa
taitojen kehittelyssä.
Sorvitaitajien ehdoton suosikkimateriaali on kotimainen
puu. Suomi on pituudessaan
mittava alue havumetsävyöhykkeellä. Tarjolla on monenlaisissa kasvuolosuhteissa kehittynyttä puumateriaalia. Ääriolosuhteissa kasvaneet tiheälustoiset kotimaiset puulajit tarjoavat
sorvitaltan käyttäjälle mieluisia
haasteita. Pitkä kokemus
harrastuksen parissa
antaa rutiinia löytää silmälle sopivia kuvioita
puun vuosirenkaista ja
taidon arvioida aihioiden
mahdollisuuksia jo
ennen istukan kiristämistä ja taltan
puraisua.

Pekka Mickelson Uudestakaupungista.

Työpisteensä vanhan Ilmasotakoulun pelastushalliin perustaneet taitajat olivat saapuneet
mielilajinsa pariin ympäri Suomea: Uusikaupunkilainen Pekka Mickelson ja oululainen Eero Romppainen keskittyivät
mielityöhönsä vierekkäisillä
työasemilla. Molemmat konkarit kehuivat liki yhteen ääneen
harrastuksen tuomaa mielihyvää, joka korostuu jälleen perinteisellä leirillä sosiaalisena
tapahtumana, me-hengen vahvistumisena ja lisäoppia antavana kokemuksena.
Puunsorvaus on luonnon antama etuoikeus, jolla suomalainen pääsee nauttimaan puun

olemuksesta, kiteyttää Eero
Romppainen Oulusta ja keventää: - Tämä porukka ilmestyy
juhlapaikalle useimmiten puusta taiottu kukkapaketti kourassaan.
Teksti ja kuvat:
Jorma Koivisto

R-WOOD
Koeajoimme

erilaisia

sormiliitosteriä.
Kysy tuloksista
0400 642 057

www.r-wood.net

Ammattitaitoinen puutavaran toimittaja.

M RIOCON
V

OY Nordiska Åbo AB
Jalopuuta, liima- ja MDF-levyjä sekä monipuolisesti viiluja.
www.nordiska.fi

MARIOCON
OY,
PL 65, 61801
KAUHAJOKI
MARIOCON OY
Kiulukuja
4, 60550
NURMO
gsm 040 594 8492 • fax 06-233 9122
www.ledinek.com www.hundegger.de

Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA
Tel. (03) 872 840
ovihollola@ovihollola.fi
myynti@ovihollola.fi
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Yrityskauppa uutinen

Veteraani vaihtoi
vapaammalle
Reijo Mokki aloitti työuransa
jo 60-luvulla: Alaan hän tutustui Helsingissä. Pohjanmaalle
muuton jälkeen hän alkoi rakentaa yritystään tietoisena
kalusteteollisuutta palvelevan
yrityksen tärkeästä roolista arvokkaan alkutuotteemme jalostuksessa. Mokin yrittäjäidean ydin oli siinä, että raaka-aineen toimittaja ja puuseppä tekevät työtään yhteisvoimin:

työkalunaan on Reijo Mokki kyennyt ohittamaan taloutta kuvaavien käyrien aallokossa kiperät nivelkohdat. Brändinsä tueksi Mokki on valinnut osaamista ja palvelutasoa
lisäävän yhteistyön alan toimijoiden kanssa. Hän on toiminut pioneerin tapaan, kuten
tehdessään alan ensimmäisen
win-win -sopimuksen alan
suurtoimijan kanssa.

- Puusepän on pystyttävä tekemään liiketulosta sillä materiaalilla, jonka hän tukkutoimittajaansa luottaen on hankkinut, Reijo Mokki sanoo. Siksi
R. Mokki on alleviivannut kaikissa toimissaan tavaraopillista ja tuotantoteknistä osaamista. Omaksumansa yrittäjäidean täydellinen hallitseminen

- Yhteistyöllä on korkea käyttöarvo vaativalla alalla, hän
jatkaa. Pohjanmaalle, Seinäjoen seudulle on muodostunut kalusteteollisuutta palveleva yritysryhmä, joka pystyy
toimittamaan suomalaisille
puusepille maailman parhaita komponentteja ja materiaaleja. Klusterin syntymisessä

Reijo Mokki perusti heloitustarvikkeisiin
erikoistuneen yrityksen jo vuonna 1975, nykyinen liike perustettiin vuonna 1993. Yrityksen uusina yrittäjinä toukokuussa 2018
aloittivat R Mokin toimitusjohtaja
Markus Erkkonen ja osastopäällikkö Reima Rajala. Yritys työllistää tällä hetkellä 19 henkilöä. Seinäjoella toimivan, mutta koko
Suomen alueelle helakauppaa tekevän yrityksen viime vuoden liikevaihto oli noin 8,4 miljoonaa
euroa. Yritys on kovassa kasvukiidossa, edellisvuosi oli neljäs perättäinen, jossa kasvutahti on ollut 20 prosentin luokkaa. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa viidessä vuodessa 12
miljoonaan euroon.

on Reijo Mokilla alan vahvana toimijana ollut hyvin tärkeä rooli.
Sama linja jatkuu R. Mokin
luopuessa ydintyöstään. Hän
on myynyt hienossa vauhdissa
olevan liiketoimintansa toimivalle johdolle. Yrityksen henkilökunnan osaamistaso on
korkealla ja materiaalitoimintojen kruununa on toimiva,
kurantti varasto. Vapaalla ollessaan Reijo ei tyystin unohda liiketaloudellista aivojumppaa, vaan seuraa tiukasti mm.
pörssin kiemuroita.
Teksti ja kuva: Jorma Koivisto
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OPENHOUSE 2018
ahdollis
uudet tuotannossasi

ivinä
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a
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IoT sekä Sophia -tietoiskuja molemp

Esillä OpenHousessa mm.

Biesse Rover A -CNC-työstökeskus uudella Sophia -IoT-ympäristöllä,
AL-KO -purunpoistolaitteisto, Viet Opera 5 -leveänauhahiomakone,
Dimter -katkaisusaha, Bigprinter -teollisuusprintteri, Untha -murskain,
JKF -puhaltimet ja putkistot sekä Jowat -liimat, Leuco -terät,
Ekamant -hiomatarvikkeet, Riepe -teollisuusnesteet.

Paikan päällä tehdyt varaosatilaukset -10%*

*Koskee Penope Oy:n edustamien tuotteiden tilauksia.

Mukana OpenHousessa:
Loun a

s klo 1

1 alkae

n
Penope Oy Tupalankatu 9, 15680 Lahti puh. (03) 87 870, info@penope.fi, www.penope.fi
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Uusi innovaatio

Avohakkaamaton raaka-ainepohja
on asiakasvalinnainen vaihtoehto
Jukola Industries Oy tuo Suomen rakennuspuutavaramarkkinoille aidosti vihreän vaihtoehdon avohakkaamattoman puutavarajalosteen, jonka ”rakentaminen” vaati liki vuoden innovatiivisen tuotekehitys jakson.
- Olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä ja iloisia, että onnistuimme ensimmäisenä saattamaan markkinoille uuden aidosti
kestäviin luontoarvoihin perustuvan rakennuspuujalosteen, kertoo Jukola Industries
Oy:n toimitusjohtaja muotoilija Jouni Lehmonen. Hän johti tuotekehitystä, jonka tulos lanseerattiin kesäkuussa markkinoille
uuden kestävän kehityksen puutavaratuotteena. Lehmosen mukaan ekologinen puutuote on vastaus markkinoilla voimakkaasti kasvaviin vihreisiin arvoihin. Lanseeraus
tapahtui yhteistyössä Rautalammin kunnan
kanssa, jonka pilottihankkeessa rakennetaan
Etelä-Konneveden kansallispuiston luontomatkailualueen infraa. Tekemisessä on mukana myös joukko muita metsä- ja puualan
ammattilaisia sekä asiakkaita.
Lehmonen arvostaa paikallista yhteistyötä,
johon Rautalammin kunta ja Etelä-Konneveden luontomatkailu lähtivät ennakkoluulottomasti mukaan.
- Avohakkaamaton raaka-ainepohja on meillä nyt asiakasvalinnainen vaihtoehto, jonka
kuka vaan voi tilata eri dimensioissa ja mitoissa, joko muotoon höylättynä tai sahatavarana, hän jatkaa. Luonto arvoisen raaka-ainepohjan voi tilata Jukola Industries

Oy: tlä myös kuvioituna pintatuotteena
esimerkiksi sisä- tai ulkoverhous paneelina.
- Uskomme, että uusi tuoteryhmä inspiroi
vahvasti kaikkia ympäristötietoisia asiakkaitamme ja siivittää tulevaisuudessa monien
projektien sisältöä ”vihreämpään” suuntaan,
Lehmonen sanoo.

Luomumetsää käyttöön
Avohakkaamattoman puutavaran jalostusarvo perustuu raaka-aineen tuotantoketjuun,
joka on verrattavissa luomuelintarviketuotteisiin. Kyseessä on koneellisesti korjattu,
mutta metsäpeitteen säästävä teollinen puujaloste, jota on saatavana tavallisena saha- ja
höylätavarana. Avohakkaamaton puutavara on tarkoitettu ympäristötietoisille asiakkaille kaikkeen rakentamiseen. Aidosti ekologinen raaka-ainepohja tuo rakennuspuutavaraan luontoa säästävän sisältöarvon, joka
on usein keskeinen valintakriteeri rakennuskohteiden materiaalien valinnoissa. Lisäksi
avohakkaamaton puutavara soveltuu erityisesti rakennuskohteisiin, joiden sisältö liittyy luontoon tai luontoarvoihin, kuten pilottikohteissa Etelä-Konneveden luontomatkailualueen rakenteissa.
- Maailma muuttuu, pysyäksemme kehityksen kärjessä, meidän tulee tarkastella asioiden lähtökohtia, Jouni Lehmonen sanoo.
Jukola Industries Oy on nuori yhtiö metsäteollisuuden jalostajana ja siksi se rakentaa
asioita uusilla tavoilla.

Rautalammin laavukohde, joka on kakentumassa.
Rakenteet on tehty kyllästettyjä alajuoksuja lukuunottamatta puuosiltaan kokonaan avohakkaamattomasta puusta.
Kuva Jouni Lehmonen.
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- Yhtiö ei ole keskittynyt vain tuotantoteknisiin, visuaalisiin tai taloudellisiin näkökohtiin, vaan olemme lähteneet kehittämään
määrätietoisesti myös puutuotteisiimme liittyviä raaka-aine- ja ympäristöarvoja, hän jatkaa. Nämä arvot ovat keskeisiä liiketoiminnan vastuullisen kehityksen, yhteisen ympäristön ja tulevaisuuden kannalta ja siksi ne
ovat lopulta kaikkein merkittävimpiä tuotekehityslinjoja.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto
Jukola Lumber on Suomalainen puutavara
tuottaja, joka valmistaa rakennuspuutavaraa asiakkaan tarpeen
ja projektin mittojen mukaan. Olemme
tilaustoimittaja, jonka puutavaran tuotannossa lähdetään liikkeelle metsästä, puu raaka-aineen korjuutavasta. Jossa asiakas tekee valinnan tavallisen massametsänkorjuun ja ekologisen ylispuukorjuun välillä. Jukola Lumber tarjoaa
ensimmmäisenä Suomalaisena puutavara tuottajana asiakkailleen mahdollisuuden valita luonto-arvopohjaisen raaka-aineen, eli avohakaamattoman puutavaran.

Arvokkaampaa puuta pienemmillä kuluilla
Metsänkasvatuksessa yläharvennus tuottaa tutkitusti alaharvennuksia enemmän
arvokasta tukkipuuta. Kun metsää harvennetaan hakkaamalla isoja tukkipuita,
jäljelle jäävä metsä saa tilaa vankistua ja
kasvaa. Arvometsä kutsuu tätä arvokasvuksi.
- Metsänkasvatusmalleja voidaan myös
yhdistää erilaisten metsäpalstojen ominaisuuksien ja asiakkaan tarpeiden mukaan,
kertoo Metsäpalvelu Arvometsä Oy:n toimitusjohtaja Aleksi Vihonen. Tavoitteena on optimoida hakkuut ja maksimoida tuotto.
- Erirakenteisessa metsänkasvatuksessa ei
tarvita kalliita investointeja maan muokkaukseen, taimiin, istutuksiin ja taimikon
hoitoon. Taloudelliset ja biologiset riskit
pienenevät, eivätkä kulut syö juuri saatuja
tuottoja. Myöskään metsänhoitomaksuja
ei tarvitse maksaa, valottaa Vihonen Metsäpalvelu Arvometsän periaatteita. Tuottoa saadaan avohakkuuta useammin, kun
päätuloa ei tarvitse odottaa 80 vuotta. Yläharvennukset suoritetaan 15-25 vuoden

välein kasvupaikasta ja metsästä riippuen.
- Hakkuut ovat useimmiten ainoa metsän
tarvitsema hoitotoimenpide, Vihonen sanoo. Metsän tuottavimpia puita ovat arvokynnystä eli kuitu- tai tukkimittaa lähestyvät puut. Erirakenteisen metsän kasvatuksessa näitä puita ei alaharvennuksen tavoin
poisteta, vaan niille tehdään tilaa yläharvennuksilla. Yläharvennuksen hakkuutulo on monesti lähes yhtä suuri kuin päätehakkuussa, vaikka metsä säilyy edelleen
metsän näköisenä, eikä sitä tarvitse hakkuun jälkeen uudistaa.

ovat moninkertaiset tasarakenteiseen metsään verrattuna.
- On jokaisen ihmisen arvioitavissa, kuinka luonnonmukaista ja kannattavaa Suomessa on kasvattaa metsää viljelykasvien
tapaan kymmeniä vuosia, hakata alkuun
heikosti tuottavaa kuitupuuta ja saada todellista tuottoa vasta avohakkuusta. Pääomia sitoutuu pitkiksi ajoiksi, ja erilaiset
riskit kasvavat, Vihonen muistuttaa.

Metsä säilyy metsänä
Erirakenteisen metsänkasvatuksen taloudellisten etujen lisäksi metsä pysyy metsän näköisenä. Avohakkuuseen verrattuna
maisemallinen etu on silmiinpistävä. Erirakenteisuus on luonnonmukainen metsän rakenne. Peitteisessä metsänkasvatuksessa metsän ekosysteemi ei tuhoudu,
jolloin sienet ja marjat viihtyvät. Suojaavan alikasvoksen ansiosta pienriistakannat

Aleksi Vihonen Arvometsä.

Alipaine automaatio · Käsittely

Täyttä vauhtia eteenpäin
Palkit, levyt, huonekalujen osat – Schmalz alipainetarrain järjestelmällä käsittelet puuta nopeasti,
turvallisesti ja tehokkaasti.
WWW.SCHMALZ.COM/GRIPPING-SYSTEMS · PUH. 010 231 2011
Oy Schmalz Ab · Hakkilankaari 2 · 01380 Vantaa · schmalz@schmalz.fi
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Puurakentaminen on lyönyt itsensä läpi
Puurakentamisen suuri murros on tapahtumassa, arvioi puutuoteteollisuuden valtakunnallisena toimialapäällikkönä
huhtikuussa aloittanut Inkariina Itänen. Itäsen tehtävänä on edistää puutuotteiden käyttöä sekä alan yritysten kehittymistä ja kasvua. Työhön sisältyy myös PuuSuomi-hankeverkoston toiminnan tukeminen.
Inkariina Itäsen toimipaikka on Kajaanissa Kainuun
ELY-keskuksessa, josta käsin hän hoitaa valtakunnallista tehtäväänsä. Aiempi toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki keskittyy tällä hetkellä
Kainuun ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen
-vastuualueen johtajan työhön.
Toimialapäällikön ensimmäiset kuukaudet ovat kuluneet
työalueeseen ja hankkeisiin tutustuessa. Ensimmäinen PuuSuomi-hanketoimijoiden tapaaminen oli kesäkuussa Kuhmossa. Suomessa on Itäsen
mukaan käynnissä parisen
kymmentä puutuotealan kehittämishanketta.
- Yhtenä selkeänä painopisteenä on viennin ja kansainvälistymisen edistäminen, hän kertoo.
Hanketoimijoiden yhteistyöverkostossa on nyt noin 40
henkilöä. Jatkossa toimintaa pidetään yllä tapaamisten
ja alaan liittyvän keskustelun
avulla, jota varten Itänen on
luonut PuuSuomi-keskustelufoorumin.

Kysyntä vaatii tarjontaa
Puurakentaminen nousee Itäsen mukaan yhä enemmän
esille myös hanketoiminnassa. Hän mainitsee esimerkkinä Suomen Metsäkeskuksen,
joka on palkannut puurakentamisen koordinaattorin. Metsäkeskuksessa on lisäksi käynnissä useita puutuoteteollisuuden sekä metsä- ja biotalouden

hankkeita.
Teollisen puurakentamisen kehittämiseen on tullut uusia toimijoita. Myös uusia toimintamalleja on syntynyt.
- Monet tahot pyrkivät lisäämään puun käyttöä julkisten
kohteiden sekä kerrostalojen
rakentamisessa.
Itänen on tyytyväinen, että Lehto Groupin ja Suomen
Puukerrostalot Oy:n kaltaisia
yrityksiä on tullut puurakentamisen markkinoille.
- Tarjontaa pitää olla, jotta syntyy kysyntää, jota sitten pystytään pitämään yllä, hän miettii.
Itäsen mielestä puurakentamisen tämänhetkinen kapeikko on suunnittelijoiden puute. Suomessa pitäisikin saada
käyntiin jatkuva suunnittelijakoulutus, yksittäiset kurssit eivät riitä. Hän on kuitenkin tyytyväinen, että asia tiedostetaan
ja siitä puhutaan.

Kiertotalous puun etu
Itänen on jo ennättänyt miettiä tulevia kehittämistarpeita.
Esimerkiksi kiertotalouteen
on hänen mielestään syytä varautua.
- Kiertotaloudesta puhuttaessa puutuotealalla on loistavat
mahdollisuudet.
Myös puutuoteteollisuuden
sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Hanketoiminnan kehittämiseksi Itäsen suunnitelmissa on
selvittää yhdessä hanketoimi-

Inkariina Itänen kertoo, että puurakentaminen näkyy tällä
hetkellä vahvasti puutuotealan toimialapäällikön työssä.
Kuvassa taustalla on Kuhmon Tuupalan alakoulu ja päiväkoti,
jonka rakenteena on CLT-levy.
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joiden kanssa puutuoteteollisuuden aluetaloudellisia vaikutuksia.
Selvitettäviä asioita on paljon.
- Mikä on alan aikaansaama arvonlisä eri maakunnissa, mitkä ovat sen työllisyysvaikutukset, millaisia yritysverkostoja
alueilla on ja mitä puuttuvia
linkkejä jalostusketjuista löytyy. Mikä on puurakentamisen tilanne ja millainen on julkisen sektorin suhtautuminen,
Itänen listaa.
Kattavan alueellisen analyysin
tavoitteena on myös selvittää,
millaisia hankkeita on tarpeen
käynnistää yritystoiminnan ja
uusien tuotteiden kehittämiseksi. Esimerkiksi muovia korvaavat ekologiset puupohjaiset
tuotteet kiinnostavat Itästä.
Alueellinen analyysi antaa
pohjaa myös viestinnälle. Itäsen mielestä ala tarvitsee selkeän ja vahvan viestin esimerkiksi julkiselle sektorille.
- Yhtenäistä faktapohjaista sanomaa tarvitaan esimerkiksi,
kun kerrotaan puurakennusten kustannusrakenteesta,

paloturvallisuudesta ja kuivaketjun toteutumisesta.

Hyvä hetki kehittämiselle
Inkariina Itänen kannustaa
puutuotealan yrityksiä tekemään omia kehittämissuunnitelmia. Hän muistuttaa, että ELY-keskuksista on saatavissa monenlaista rahoitusta ja
asiantuntijapalveluja. Nykyisellä, vuoteen 2020 kestävällä
ohjelmakaudella EU:n aluekehitysrahaston rahoituksesta on
suunnattava 25 prosenttia vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin.
- Nyt on hyvä hetki miettiä kehittämistä ja investointeja. Yritysten kannattaa ottaa yhteys
lähimpään ELY-keskukseen,
hän sanoo.
Teksti ja kuvat:
Tuulikki Huusko

Rotary-ruletilla rahaa nuorille
Nastolan Rotarien yhteistyö
Salpauksen puusepän oppilaiden kanssa poiki hienon Rotary -logoa muistuttavan rulettipöydän, jonka avulla pidetään
”arpajaisia” niin kokouksissa kuin tapahtumissakin. Arpajaisten tuotto menee nuorisotyön hyväksi, kuten Rotary aatteella on tapana. Tehdä
epäitsekästä hyväntekeväisyyttä. Idean Rotary-ruletista teki aikoinaan Nastolan Rotarien
jäsen Rezi Toivonen, joka jälkeen rulettipöytä on ollut klubin pääsääntöinen rahankeruu
”väline”.
- Viime syksynä tehtiin päätös,
että tarjotaan alueen muillekin
klubeille mahdollisuus kerätä
varoja Rotary -ruletin avulla,
kertoi Nastolan Rotaryjen hallituksessakin istuva Matti Piispanen. Yhteistyö ja hyvä tahto näytti voimansa, kun Hakalan puutukku lahjoitti puumateriaalin ja Salpauksen puualan
oppilaat tekivät rulettipöydät
oppilastyönään. Kaiken kaikkiaan pöytiä valmistui 20 kappaletta.
- Ruletti on liimattua koivua
ja sen pinta on käsin vahattu,
Piispanen esittelee. Kesän aikana klubin jäsenet kokosivat

ruletit ja liimasivat niihin numerot.
- Aika näperrystähän se oli,
mutta valmista tuli. ER-Pahvityö luovutti pakkaukset Rotary-rulettikiekoille. Nyt klubit
Päijät-Hämeen alueella voivat
kerätä tapahtumissa ja kokouksissa rahaa hyvään. Nastolassa
tuotot ohjataan nuoristyöhön
stipendeinä.
- Kun yhteiskunta joutuu tinkimään, luomme mahdollisuuksia. Maksamme esimerkiksi harrastavien nuorten
kenttämaksuja, jotta he pääsevät pelaamaan, Piispanen kertoo. Myös leiristipendejä on
saatavana, jotta kaikki halukkaat pääsisivät leirille oman
perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta.
- Lisäksi ohjaajat saavat vapauden jakaa aktiivisuus stipendejä sellaisille nuorille, joiden tulevaisuutta se niiltä osin tukee
sopivasti, Piispanen muotoilee.

LAATUKONEET NYT TEHDASHINNOIN

#bydelmac

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

• Puuntyöstökoneet
• Pintakäsittelylaitteet
• Purunpoistolaitteet
• Murskaus/briketöinti
• Alumiini/pakkauskoneet

Nastolan Rotarien ruletin talkoissa vas. Presidentti Juha Hilden, Ilkka
Erkamo, Teuvo Karvonen, Juhani Rentilä ja Matti Piispanen.

Soita 0500 354 150
WWW.PUUVIESTI.FI
www.delmac.fi
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Hirsitaloteollisuus

Hirsitaloteollisuus vahvassa kasvussa
Hirsitaloteollisuuden kokonaisliikevaihto nousi vuonna 2017
230 miljoonaan euroon. Ala uskoo kasvun jatkuvan.
- Mahdollisuuksia antaa muun
muassa tutkimustieto havupuiden antibakteerisuudesta, sanoo
Hirsitaloteollisuus ry:n asiamies
Seppo Romppainen.
Hirsitaloteollisuuden liikevaihto kasvoi vuonna 2017 edellisvuodesta 22 miljoonaa euroa
eli yli kymmenen prosenttia.
Kasvu tuli erityisesti omakotirakentamisesta sekä viennistä.
Hirsi vahvisti asemiaan omakotirakentamisessa niin, että
jo yli viidesosa omakotitaloista rakennetaan hirrestä.
Hirsirakentaminen on asiamies
Seppo Romppaisen mukaan nyt
nosteessa. Ala on onnistunut
tuomaan esille hirsirakentamisen hyviä ominaisuuksia.
- Samalla olemme saaneet uutta asiakaskuntaa.
Hirsitalovalmistajat kokoontuivat viime huhtikuussa Ähtäriin
seminaariin pohtimaan kehitysnäkymiä ja mahdollisuuksia.
Mukana oli myös kumppaniyrityksiä ja muita alan kehityksestä kiinnostuneita.

Käyttö kasvaa julkisissa
kohteissa
Hirsitaloteollisuudella on kasvun mahdollisuuksia esimerkiksi julkisessa rakentamisessa. Viime vuosina Suomeen
on toteutettu hirrestä useita
kouluja ja päiväkoteja korvaamaan vanhoja sisäilmaongelmista kärsineitä rakennuksia.
Valmistuneista kohteista saaduista hyvistä käyttäjäkokemuksista johtuen kiinnostus
hirren käyttöön julkisessa rakentamisessa on lisääntynyt ja
uusia kohteita käynnistyy koko ajan.
Kasvu antaa entistä paremmat
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Ähtärissä sijaitseva Naava Chalet
on tällä hetkellä Suomen korkein
hirsirakennus.
Kuva: Honkatalot / Hans Koistinen

Naava Chalet, perustiedot
Hirsirakenteinen Naava Chalet -lomahuoneistokohde,
jossa on yhteensä 16 huoneistoa.
Suomen korkein hirsirakennus.

edellytykset myös kehittämistyölle. Uudet mallistot ja rakenteet puolestaan lisäävät käyttömahdollisuuksia.
- Hirsi tarjoaa paljon mahdollisuuksia arkkitehdeille. Se sopii kaikille rakennuspaikoille,
oltiinpa sitten kaupunkien keskustassa tai harvemmin asutulla alueella, Romppainen huomauttaa.
Ala aikoo kehittää ratkaisuja
myös hirsirakenteisten kerrostalojen toteuttamiseksi.
Hirsitaloteollisuuden liikevaihdosta noin kolmannes tulee

Kerrosala on 1 181 m2 ja huoneistoala 955 m2.
Rakennuksen on suunnitellut
Honkatalojen arkkitehti SAFA Janne Kantee.
Lisätietoa saa osoitteesta http://www.naavavillas.fi/
viennistä. Alan tavoitteena on
viennin lisääminen. Romppainen muistuttaa, että suomalainen hirsirakentaminen on maailman huippua.

lopulla Aalto-yliopistossa valmistunut Tiina Vainio-Kailan
väitöskirja, joka toi esille uutta tutkimustietoa männyn ja
kuusen terveysvaikutuksista.

Havupuu on
antibakteerinen

Tutkimuksen tulos oli, että
puupinnat ja monet puussa
olevat yhdisteet ovat antibakteerisia ja että mänty on kuusta hieman antibakteerisempaa.

Mahdollisuuksia hirsitaloteollisuudelle tarjoaa viime vuoden

Hirsitaloteollisuus

Hirsitaloteollisuus ry:n Ähtärissä järjestämän seminaarin osallistujat tutustutumassa lopuksi hirsirakenteiseen Naava
Chalet -lomahuoneistokohteeseen.

Puusta haihtuvilla orgaanisilla
yhdisteillä eli VOC:eilla on tutkimuksen mukaan myönteisiä
vaikutuksia. Tutkija toivoo hirsitalojen valmistajien hyödyntävän tietoja.
Tiina Vainio-Kailan väitöstyö osoittaa, että havupuulla on antibakteerisia ominaisuuksia.

Hirsi kiinnostaa myös arkkitehteja. Aalto-yliopiston opiskelijoiden
Liisa Heinosen ja Henri Jessen-Juhlerin suunnittelema Noppa sijoittui
jaetulle ykköstilalle viime vuonna pidetyssä Hirsirakenteinen kaupunkitalo-ideakilpailussa. He esittelivät työnsä Ähtärin seminaarissa.

Hirsitaloteollisuus ry (HTT) on suomalaisten hirsitalotuottajien yhteinen järjestö, jonka jäsenyritykset suunnittelevat ja valmistavat yhdessä yli 80 % maassamme tuotetuista hirsirakennuksista. Vuonna 2017 yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 230 milj. euroa, josta kolmannes tuli hirsitalojen viennistä. Yhdistyksen verkkosivuille on koottu tietoa mm. hirren ainutlaatuisista ominaisuuksista terveellisenä, kestävänä ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina: www.hirsikoti.fi.
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Asuntomessut Pori 2018

Monenlaisia messukoteja Porin
Karjarannan tiiviillä asuinalueella
Asuntomessujen tämän vuoden
teema oli asuminen läpi ihmiselämän. Alueelle olikin rakennettu sekä ikäihmisten palveluasunto että uusi päiväkoti.
Ne ovat hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, miten asuinalueita voi suunnitella ja rakentaa
niin, että asumisen tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon
jo vuosia ennen kuin alue on
valmis. Tiiviillä alueella oli lisäksi reilu 30 erilaista omakotitaloa, joista mielenkiintoisin
oli ehkä CLT-rakenteinen Haltiatar.
Mielenkiintoista Porin messualueella oli se, että pihat olivat lähes täysin katettuja. Isoja
hoidettavia nurmikkoalueita ei
ollut, vaan suurin osa oli kuorekkeen avulla hallittuja istutusalueita ja suuri terasseja. Myös
ulkoporealtaat ja uima-altaitakin oli enemmän kuin aikaisemmilla messuilla. Vaikka Karjarannan alue sijoittuikin mereen
johtavan joen ranta-alueelle.

Haltiatar henkii
menneen ajan osaamista
Porin asuntomessuilla nähtiin
monia asumisen malleja ja ratkaisuja. Puuta oli käytetty myös
sisäpinnoissa kohtuullisen mukavasti, vaikkei puun terveysvaikutusten tiedostaminen vielä
näkynyt erityisen runsaana. Yksi kohde herätti jokaisen puurakentamisen puolesta hengittävän sielun, kohde Haltiatar
oli sellainen. Haltiattaressa alakerta oli kokonaan kivirakenteinen ja talon runko oli massiivinen CLT (cross laminated
timber, riistiinliimattu puutavara). Talon suunnitteli arkkitehti Marko Raiski, jolla perhe
asetti tiukat raamit. Lähtökohta
oli, että puuta pitää olla. Marko Raiski törmäsi CLT-ideaan
Puupäivillä, ja innostui. Innostus tarttui, ja siitä suunnittelu lähti Raiskin mukaan luontevasti kohti muovittomuutta
ja yksiaineisia rakenteita. Haltiattaressa ei ole höyrynsulkumuoveja ja lämmöneristeenä on
Huntonin puukuitu -puhallusvilla ja -levyeristeet.
- Puu on asumisen kannalta äärimmäisen miellyttävä ja puus-
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Haltiatar talon sisustuksessa oli myös paljon puuta, tässä Karu puutyö
Tuomas Heikkisen käsialaa.
sa viehättää sen elävyys, talon
omistajat Tuomas ja Nina Rouhikko sanovat.

Helle helli kävijöitä
Suomen mittaushistorian kuumin kesä osui tänä vuonna Porin Asuntomessujen aikaan. Se
asetti messujärjestäjille harvinaisia haasteita Suomen kesässä.
- Reagoimme helteisiin avaamalla muun muassa ensimmäistä kertaa Asuntomessujen
historiassa uima-altaan messukävijöiden vilvoittamiseen. Lisäksi pidennettyinä iltoina mes-

suilla pystyi kiertämään myös
keskipäivän kuumuuden jälkeen usean tunnin ajan klo
21 asti, projektipäällikkö Kari-Matti Haapala kertoo. Asuntomessuilla Porissa vieraili yhteensä neljän viikon aikana
lähes 120 000 kävijää. Ensi
vuoden Asuntomessut järjestetään Kouvolassa.
Asuntomessu kohteiden kaluste- ja sisustusratkaisuista lisää
seuraavassa Puuviestissä.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Puuta näkyviin myös kerrostaloissa
Uudet palomääräykset mahdollistavat puun jättämisen näkyviin aiempaa enemmän myös
kerrostalohuoneistojen sisäpinnoissa.
Vuoden alussa voimaan tulleiden määräysten mukaan kerrostaloissa kantavien puurakenteiden sisäpintaa voi jättää
suojaverhoamatta ja puupintaa
voi olla näkyvissä 20 prosenttia
huoneiston seinä- ja kattopinnoista. Rakenteiden palonkestovaatimusta pidentämällä puupintaa voi lisätä.
- Kahden tunnin rakenteilla kaikki sisäpinnat voivat olla näkyvää puuta poistumisteitä lukuun ottamatta, tarkentaa
Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja
Mikko Viljakainen.
Viljakaisen mielestä merkittävin
muutos on rakennusten käyttötarkoituksen laajennus P2-paloluokan taulukkomitoituksessa.
Nyt puusta voi rakentaa yli kaksikerroksisina myös esimerkiksi
hoivakoteja, sairaaloita, kouluja
ja majoitusrakennuksia. Aiem-

min monikerroksiset puurakennukset olivat sallittuja vain
asuin- ja työpaikkakäyttöön.

- Myös muut kunnat ja rakennuttajat pitäisi saada mukaan
tähän työhön.

muksen selvittäminen edellyttää
määräysten lukemista vähintään
kolmesta eri kohdasta.

Korkeissa puukerrostaloissa voi
olla nyt myös kokoontumis- ja
liiketiloja. Pelkästään kokoontumis- ja liiketiloiksi tarkoitetut puurunkoiset rakennukset
asetus rajaa neljään kerrokseen.

Suunnittelu
helpommaksi

Viljakainen muistuttaa, että
kipsilevyn käyttö liittyy myös
puurakenteiden äänieristykseen.
Nimestään huolimatta massiivipuulevyt ovat ääniteknisesti
keveitä rakenteita ja tarvitsevat
massaa ääneneristävyyden parantamiseksi.

Käytäntöjä
yhtenäistettävä
Mikko Viljakainen pitää tärkeänä, että puun käyttämisen menettelyjä selkiinnytetään. Tällä
hetkellä kuntien rakennusvalvontaviranomaisten tulkinnoissa on vaihteluita.
- Hyväksymiskäytäntöjä pitäisi yhdenmukaistaa. Kaikkien
tulkintojen tulisi olla asetusten mukaisia eikä mikään viranomainen saisi asettaa tiukempia ehtoja kuin asetus vaatii, hän
huomauttaa.
Suurten kaupunkien niin sanottu topten-ryhmä tekee yhteistyötä tulkintojen yhtenäistämiseksi.

Viljakaisen mielestä puun kilpailukyvyn parantamiseksi
suunnitteluun liittyvää työtä
pitää helpottaa.
CLT-rakenteilta puuttuu tällä
hetkellä yhtenäinen palomitoitusmenettely. Rakenteiden mitoitus tapahtuu kunkin valmistajan arvoilla ja menettelyillä.
Levyiltä puuttuu muitakin rakennesuunnittelussa tarvittavia mitoitustietoja. Tämä lisää
suunnittelun määrää ja nostaa
kustannuksia.
- CLT:n valmistajien kannattaisi tehdä yhteistyötä ja järjestäytyä, Viljakainen kannustaa.
Myös puutuotteiden luokittelu
on turhan monimutkaista. Lisäksi puurakentamista koskevat palo- ja muut määräykset
tekevät suunnittelusta työlästä.
Esimerkiksi pintaluokkavaati-

Viljakainen onkin päätynyt johtopäätökseen, että verrattaessa
vanhojen ja uusien ääneneritysja palomääräysten kokonaisvaikutuksia puurakenteisiin juuri
mikään ei ole muuttunut.

Teksti: Tuulikki Huusko
Artikkeli on tiivistelmä näkyviä puupintoja koskevista määräyksistä. Yksityiskohtaista tietoa saa Puu-lehden numerosta
2/2018, joka löytyy osoitteesta https://www.puuinfo.fi/articles/puu-lehti-22018.

Näkyvissä oleva puu
tuo asuntoon luonnonläheisyyttä ja kodikkuutta.
Kuvassa on Jyväskylän
Puukuokka, jonka
arkkitehti on
Anssi Lassila OOPEAA.
Kuva: Puuinfo.
Valokuvaaja:
Mikko Auerniitty.
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Huippis

Huippis -hanke 1.3.2017-31.5.2018), joka jäi elämään

Oppimispolku mittatilaustyönä
Huhtikuun lopussa järjestettiin Korkeakoulu ja työelämäja Huippis-hankkeiden yhteinen loppuseminaari. Fellmanni
Campuksen auditoriossa esiteltiin mm. Huippuosaamisen
kasvupolku -mallia, joka otetaan
myös laajentuneena käyttöön

MOTARI-opinnoissa LAMKissa ja Salpauksessa. Korkeakoulu
ja työelämä -hanke kytkeytyy
Huippikseen esimerkiksi hankkeessa tuotetulla opettajatutorin
käsikirjalla, joka toimii ohjauksen apuna.
Koulun tavoin muotoiltuna
Huippis -hankkeen tavoitteena
oli luoda Huippuosaamisen kasvupolku -malli sujuville siirtymille kouluasteelta toiselle sekä
suunnitella ja toteuttaa nivelvaiheeseen liittyvä ohjaushenkilöstön koulutus ja perehdytys. Mallia pilotoitiin puualalla ja hanke
toteutettiin Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyönä.
Ville Tolvanen

Huippuosaamisen kasvupolun
toimintamallissa saa kaksi erilaista tutkintoa 5–6 vuodessa eli
työelämään siirtyminen nopeutuu. Huippis -mallia on rakennettu yhdessä eri tahojen kanssa,
eli mukana on ollut yläkoulusta
opettajia ja opoja, toiselta asteelta opoja sekä AMK:sta opettajia,
ohjaajia ja yrityksiä.

Töihin siirtyminen
nopeutuu
Huippis-hankkeessa, eli Huippuosaamisen kasvupolku -mallin
taustalla, oli tarve saada toisen asteen tutkinnon suorittaneita jatkamaan opintojaan ammattikorkeakoulussa, sekä nopeuttamaan
opiskelijoiden valmistumista ja
siirtymistä työelämään.

- Huippis -hanke tukee valtakunnallista sujuvien siirtymien ajatusta ja ZOOMI-hanketta, jolla
kehitetään siirtymiä kouluasteelta toiselle. Sujuvia siirtymiä kehitetään tällä hetkellä eri puolilla maata monin tavoin.
- Meillä puuala valikoitu pilotiksi,
koska se tukee maakunnan strategiaa ja on Suomessa ainut paikka,
missä voi opiskella puualaa toisella asteella sekä jatkaa AMK-puolelle. Tavoitteena hankkeessa on
ammatillisen perustutkinnon ja
AMK-tutkinnon suorittaminen
5–6 vuodessa.
- Hankkeessa ollut vahvasti ohjauksellinen näkökulma, mm.
mitkä ovat ohjaushenkilöstön
tehtävät eri siirtymien vaiheessa, kertoo yksi Huippis-hank-

Suomalaista ratkaisumallia kodin
säilytykseen ja jätteiden erotteluun
Keittiöihin on tullut yhä enemmän
arkea helpottamaan tehtyjä muutoksia. Yksi tärkeimmistä muutoksista liittyy kodin säilytysratkaisuihin.
Varsinkin jätteiden erottelua vaaditan jo useimmissa taloyhtiössäkin.

on yrityksen parasta osaamista. Mever on lukuisten keittiövalmistajien tärkeä yhteistyökumppani, kun
puhutaan tavaroiden säilyttämisestä tai jätteiden erottelusta. Eli siitä,
mitä tulee keittiökaapistojen sisälle.

Martti Mäkitalon ja Harri Seppälän
luoma suomalainen yritys Mever on
edelläkävijä kodin säilytysjärjestelmien valmistajana. Asiakaslähtöinen ja
yhteistyöhakuinen tuotesuunnittelu
MEWE® JSV jätesankovaunut helpottavat jätteiden lajittelua. Jätevaunu asennetaan kaappiin
oven taakse tai kiinnitettynä oveen vetolaitteella
ulosvedettäväksi.
Jätevaunuun voidaan laittaa erikokoisia sankoja. Lajittelemalla kotitalouden jätteet5, 10,
15, 17 ja 21 litran sankoihin suojelet luontoa.
Kierrätys on nykypäivää. Sangot on valmistettu
100 % uusiomateriaalista.
MEWE® kodinhoitotuotteilla ratkaiset monet kodinhoitoon liittyvät
ongelmat niin pyykki-, vaate- kuin siivoussäilytyksessä. Kodinhoitosarjaan kuuluu mm. lankakorit, laatikko silityslauta, siivoustarviketelineet, kuulalaakerikisko pyykkikorit sekä hidastavien laatikoiden
varusteet (Hettich, Grass, Blum, XP, Deubo, Move).

22

WWW.PUUVIESTI.FI

Tuomaantie 19, 62100 Lapua• Puh (06) 433 5600

Huippis
keen vetäjistä Kirsi Kallioniemi LAMKista.
- Huippiksen kaltaisia hankkeita
on ollut muuallakin, mutta tässä erityistä oli palvelumuotoilu ja kokeilukulttuuri. Lehtorit
Heli Kamaja ja Joanna Vihtonen
LAMKista toimittivat Monen näköiset opiskelijan polut -julkaisusarjan, jossa Salpauksen vararehtori Seija Katajisto kiteyttää
Huippiksen onnistumisen.
- Huippis-hankkeessa luotu toimintamalli on jo laajenemassa,
kun Salpauksen ja LAMKin yhteistyönä suunnitellut MOTARI-opinnot laajentavat Huippiksessa luodut käytännöt lähes

kaikille aloille. Hankkeen tulokset on siis jo nyt levitetty ja viety käytäntöön pilotointia laajemmin. Tämä kertoo paitsi hyvin
hallitusta hankkeesta ja sitoutuneista hanketoimijoista, myös
mukana olleiden organisaatioiden sitoutumisesta yhteiseen tavoitteeseen.

Brändää itsesi
Itselleen erinomaisen henkilöbrändin luonut puhuja, digitalis-

ti, strategi, kouluttaja, konsultti ja Digital Network -verkoston
perustaja Ville Tolvanen herätteli seminaarilaisia päivän lopussa. Hän puhui henkilöbrändistä.
- Sinä olet yhtä kuin osaamisesi,
persoonasi ja historiasi, tee siitä
elämisenosaamiskartta ja kerro,
mitä sinulla on työelämälle tarjolla, hän sanoo. Hän kehottaa
nuoria erottumaan siinä, missä
he ovat parhaita.
Tolvanen sanoo, että vaikka tu-

levaisuuden työt digitalisoituvat
ja robotisoituvat kovaa vauhtia,
kasvaa palvelujen ja erikoisosaamisen tarve.
- Rakenna verkkoon oma osaamisbrändi ja tuo se esiin säännöllisesti, Tolvanen rohkaisee. Hän
muistuttaa myös, että ammattitaitoinen julkinen brändäys –
esille tulo, on eri asia kuin ”wannabe” julkkis.
Teksti: Tuula Uitto, Huippis

Huippis palkitut vas.
Mika Vanhanen tki-asiantuntija,
Kirsi Hakio, palvelumuotoilun asiantuntija, Aalto yliopisto, Ulla Saarela
suunnittelija, Riikka Sinisalo
informaatikko, Seppo Pyhälahti,
opinto-ohjaaja Kannaksen lukio,
Kirsi Kallioniemi lehtori, Joanna
Vihtonen lehtori ja
Heli Kamaja lehtori.

Puusepänliike M. Ruhbergin porukan mielestä ei ole olemassa
vaikeita asioita, vain haastavia.
Haastavinta on tehdä vaikeista asioista helppoja. Haastavan työn ratkaiseminen ja
onnistuminen tuovat työssä tyydytyksen. Vakiotuotteet ovat yhtä tarkasti suunniteltuja
ja valmistettuja kuin erikoistilauksetkin. Osana tehokasta kokonaisuutta ne
ovat luomassa yksilöllistä, huoliteltua ilmettä.
Yrittäjä Mikko Ruhbergin intohimosta puuhun ja tuotekehitykseen kertoo myös
hänen patentoimansa keksinnöt; puun liimaukseen liittyvä uudistus ja puurakenteen
kääntymisen estävä keksintö. Puusepänliike Ruhbergin osaava henkilökunta ja uusin
tuotantoteknologia on valjastettu palvelemaan joustavuutta ja laatua.
Tällä hetkellä yritys tekee sopimuspuusepäntöitä, CNC-työstöjä ja erikoishöylätöitä.
Erikoisosaamisena mainittakoon jalopuukomponentit, kuten erikoiset kaiteet,
päätypontatut lattialaudat, sekä harjatut puupinnat, levy- ja
lattialauta/paneelituotteisiin.

Puusepänliike
M. Ruhberg Oy

Kun sinä vaadit puusepältä laatua, kysy Mikolta p.03 877 87710
GSM 0500 494 622, mikko.ruhberg@mruhberg.fi

Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi
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Tulevaisuuden puuntaitajat
kisasivat Tampereella
Taitaja 2018 järjestettiin Tampereella perinteisesti toukokuussa vähän ennen kuin
oppilaat pääsivät kesälomille. Tulevia puuntaitajia nähtiin sekä huonekalupuuseppien
että talonrakentajien oppilaiden kisassa.
Huonekalupuuseppien kilpailussa valmistetaan perinteisesti tyypillinen huonekalu
ja kilpailijan on osattava käyttää puusepänalan peruskoneita, ja käsityövälineitä

sekä CNC -konetta tarkoituksenmukaisesti sekä työturvallisesti, lisäksi hänen on
osattava valita tehtävään sopiva työjärjestys. Valmiin työn tulee olla mittatarkka ja
laatuvaatimukset täyttävä sekä aikataulun
huomioiva. Valmiin tuotteen tulee olla
myytäväksi kelpaava. Kilpailutyö valmistetaan kilpailupaikalla olevista materiaaleista
piirustusten ja työohjeen mukaisesti. Lajin
perusteena ovat puualan tai käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Kilpailutehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteiden
kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. CNC
-koneen ohjelmointiin ja käyttöön annetaan erillistä koulutusta.
Tämän vuoden finaalityö oli tarjoilupöytä.
Aikaa finaalityön tehtävään oli 20 tuntia.
Arvioitavana olivat objektiiviset mitattavat
kohteet, viimeistely ja tuotteen toimivuus,
liitokset ja rakenteet, koneiden ja välineiden hallinta, työturvallisuus, osaluettelo sekä materiaalin käyttö ja uudet osat.

Talonrakennus ja kirvestyöt kilpailun finaali
Talonrakennus ja kirvestöiden kilpailutehtävänä oli valmistaa puurakenteinen piharakennus. Kilpailijat saavat valmistettavista rakenteista piirustukset sekä kirjalliset
että suulliset työohjeet. Ensin kilpailijat
suunnittelevat työjärjestyksen ja ratkaisevat mahdolliset työhön liittyvät tehtävät,
minkä jälkeen tehtävän edellyttämät rakenteet valmistetaan järjestäjän toimittamista

Huonekalupuuseppien finaalityö.
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Tredun puuosaston kitarakerhon tuotantoa.
tarvikkeista: mm. mitallistetusta ja höyläpintaisesta puutavarasta, painekäsitellystä
puutavarasta sekä ulkoverhouslaudoista.
Osa puutavarasta tulee kilpailuun esityöstettyinä. Kilpailijalla oli käytössä avustaja
koko kilpailun ajan, avustajan hankkii kilpailun järjestäjä. Avustaja ei kiinnitä, eikä
työstä asennettavia rakennusosia.
Taitaja -kilpailut ovat hyödyllisiä niin kilpailijalle kuin yritykselle. Kisoissa yritys
saa yhteyden ammatilliseen koulutukseen
neutraalilla tavalla ja pääsee mukaan kehittämään opetusta.
Samalla kilpailutoiminta on hieno rekrytointikanava. Raision Puuseppien Jarmo
Yrjölä kertoo löytäneensä kilpailujen kautta monta hyvää työntekijää.
- Siellä näkee hyvin, kuka osaa tehdä hyvää jälkeä, vaikka yleensä kaikki finalistit
ovat taitavia, hän sanoo.

Taitaja 2018

Talonrakennus ja kirvestyöt finaalityö.

Kolleegat kohtaavat. Toni Niemeläinen, Taitaja 2019 Pohjois-Karjalan ao, Marko Varjos Koulutuskeskus Salpaus ja Juha Jokelainen Sasky Ikata.

Finaalin voittaja Jona Verkasalo työstämässä
voittohuonekalua.

Ammattiosaamisen asialla Skills Finland ry
edistää ammatillisen koulutuksen laatua ja vetovoimaa.

Taitajia ja tekijöitä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Jos asianajajien, puhelinmyyjien,
opintoneuvojien ja urheilutoimittajien työt
hoidetaankin ennen pitkää robottivoimin,
ja automatisaatio saattaa viedä jopa kosmologien työtkin, niin perusosaajaa ei mikään
tietokoneohjelma pysty ohjailemaan, sillä kädentaidon ja tilanneälyn kombinaatio on ihmisyyttä ja apua puhtaimmillaan.
Lainatakseni mukaellen Helsingin yliopiston professori Kari Enqvistiä. Osaajia tarvitaan aina!
Teksti: Taitaja 2018, Tuula Uitto
Kuvat: Skils, Tuula Uitto

Matias Kuisma, Jona Verkasalo,
Eemeli Vakkilainen

PUUPUOLEN TAITAJA TULOKSEET 2018
Huonekalupuuseppien tulokset:
Verkasalo Jona
Kuisma Matias
Vakkilainen Eemeli
Nupponen Kalle
Polvela Eemeli
Ritala Aslak
Marttala Ragnar
Nyholm Tuomas

Optima 93.10 GOLD
Salon seudun ammattiopisto 89.96 SILVER
Hyria 87.43 BRONZE
Saimaan ammattiopisto Sampo 85.59
Koulutuskeskus Salpaus 85.03
Koulutuskeskus JEDU 84.70
Keuda 81.09
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 76.66

Talonrakennus, kirvestyöt:

Korhonen Aslak, Jesse Lahnalammi, Kaarle Paananen

Lahnalammi Jesse
Korhonen Aslak
Paananen Kaarle
Ketola Antti
Viirelä Aleksi
Strand Joel
Laukkanen Artturi
Lampela Tomi

Rasekon ammattiopisto 72.50 GOLD
Savon ammattiopisto 62.03 SILVER
Edupoli 61.70 BRONZE
Länsirannikon Koulutus OY, WinNova 60.17
Koulutuskeskus JEDU 58.73
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä LUKSIA 48.23
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu 46.90
Riveria 46.70
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XYLEXPO 8.-12.5.2018
Automaatio ja robotisointi kasvaa edelleen
Jo 50 vuottaan juhliva Xylexpo Milano pitää pintansa eurooppalaisena puuntyöstömessuna, vaikka sen mahtiajoista on aikaa. Järjestäjät itse intoutuivat kehumaan
tapahtumaa maailman parhaana automaatiota ja robotisointia esitelevänä puuntyöstöalan tapahtumana. Sitä ei voi kieltää, sillä tapahtumassa esiteltiin runsaasti tuotantoprosesseja tukevaa teknologiaa
ja ohjelmia, joiden avulla eri materiaalien
työstäminen helpottuu. Ratkaisuja olikin
esittelemässä mittava määrä operaattoreita.
Industri 4.0 -teollisuusstandardi oli esillä
lähes joka osastolla.
Vaikka messuja ei juuri voi verrata Hannoverin Lignaan tai yhä suurempaa suosiota
saaneeseen Nurnbergin Holz-Handwerk
-messuihin kävijämääriltään, niin puolensa tilavilla käytävillä on. Koneiden mahdollisuuksiin ja ohjelmiin oli helpompi
tutustua. Messuvieraita oli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisillä messuilla pari vuotta sitten. Kaiken kaikkiaan kävijöitä
oli 17 781, joista Italian ulkopuolelta reilut
5000 kävijää. Luonnollisesti Milanon messut ovat italiakeskeiset, onhan Italia ollut
ja on vieläkin yksi puuntyöstökoneita valmistavista maista, jolla menee pitkästä aikaa hyvin. Viime vuonna italialaisen koneteollisuuden tuotannon arvo oli 2,29 miljardia euroa, joka merkitsee reilun 11 prosentin parannusta edellisvuoteen.
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Konevienti kasvussa
Konevientikin on kasvussa, sekä Homag
Group kertoi Kiinan myynnin lisääntyneen lähes 50 prosentilla ja Etelä-Amerikan vientikin on lähes 40 prosenttia paremmin. Homag Groupin konsernin liiketulos on parantunut sekin kahden vuoden
takaisesta yli 40 prosentilla. Myös Biessen myynti on lähes tuplaantunut viidessä vuodessa.
Suomalaiselle puuteollisuusyrittäjälle Milanon Xylexpo on kohtuullisen helppo tapa tutustua Euroopan tarjontaan, sillä suomalaiset maahantuojat olivat päämiestensä
osastoilla perinteiseen tapaan esittelemässä
uutuuksia, koneratkaisuja, sekä uutta teknologiaa. Erilaista softaa koneiden hallintaan löytyi joka osastolta.
Penopen yhteistyökumppani Biesse esitteli
suurella 3500 neliön osastollaan levykalusteteollisuuden viimeisimpiä koneuutuuk-

siaan ja oman Sophia-järjestelmän, joka on
Biessen tarjoama uusi IoT-ympäristö.
- SOPHIAN avulla asiakkaiden on mahdollista saada reaaliaikaista tietoa koneistaan ja he voivat esimerkiksi optimoida
koneiden ja järjestelmien suorituskykyä ja
tuottavuutta, esitteli Penopen toimitusjohtaja Miikka Kivistö.
Toinen mielenkiinnon kohde oli Selco levynpaloitteluautomaatti WN6, jonka uuden tarroitusyksikön avulla voi tarroittaa
kappaleet jo sahan takapöydällä. Tämä
mahdollistaa jokaisen kappaleen tarroituksen nipuissa sahatessakin. Tarrasta voidaan
lukea työstötietoja seuraavissa työvaiheissa. Tarraan voidaan liittää esim. osoitetieto.
Italialaisen Makorin osastolla esiteltiin
pintakäsittelyn viimeisimmät uutuudet,
kuten 5-akselinen robottiruiskuautomaatti Evolution.

UUTUUS! SCM:n Maestro smartech -lasien välityksellä SCM:n huoltomiehellä Italiassa tai Suomessa
on sama näkymä kuin koneen käyttäjällä ja näin ollen hän voi antaa tarkat korjaustoimenpiteet sijainnista riippumatta. Laseihin voidaan lähettää koneen kuvia, joihin on merkitty korjattavat kohteet.

Xylexpo Milano 2018
- Nykyään on saatavana yhä tehokkaampia
maalaukseen soveltuvia teollisuusrobotteja
kappaleen lukijoineen ja ohjelmistoineen
kuten maalaukseen, liimaukseen, tuotantolinjaan, Janne Ilo Penopelta sanoi.
- Muun muassa FINITUREn tarkat ja
kestävät COMAU-teollisuusrobotit nopeuttavat ja helpottavat maalausta monissa teollisissa maalaamoissa, hän jatkoi.
Laitteet voidaan yhdistää ikkuna- tai ovimaalaamoon tai, vaikka kalustetehtaan
maalauslinjaan. Järjestelmissä on robotin lisäksi ensiluokkaiset lukijalaitteet tarpeen mukaan ja edistyksellinen WINDOWS-pohjainen ohjausohjelmisto.
- Maalauslinjassa on sekä katto että mattokuljetin, automaattinen maalauslinjasto
voi siirrellä jopa 1000 kilon painoisia kappaleita, Ilo esitteli.

Innomac oli vahvasti esillä päämiehensä
SCM osastolla, jonka näyttelytilan koko
on reilu 3000 neliömetriä. Milano näyttelyn yksi näyttävimmistä osastoista oli
SCM:n Riminin ryhmä, jonka kasvutahti on ollut huikeaa kahden viime vuoden
aikana.
SCM esitteli Maestro-järjestelmäänsä ja
Homag esitteli kaksi vuotta sitten lanseeraamansa Tapion. Tällä hetkellä Tapiolla
onkin reilut 20 yhteistyökumppania sellaisten merkittävien toimijoiden kanssa
kuten Barbeeran, Becker, Hettich, Leuco UUTUUS! SCM on eye-M -näyttö työstökoneeja Rehau.
seen. Tämä kosketusnäyttö uutuus on iskunja vedenkestävä, 10-sormijärjestelmään
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto
perustuva. Se on täysin suljettu ja varustettu
passiivijäähdytyksellä eli käytännössä huoltovapaa.

SCM MORIDELLI M22U reunalistoittava työstökeskus tuplaa porauskapasiteetin, koneessa
on kaksi itsenäistä porayksikköä, voi jyrsiä
(porata) kahta eri kappaletta itsenäisesti
samaan aikaan. Massiivipuuhun on panostettu. Jyrsintä kapasiteettia lisätty.

Eurotecin kokenut Anssi Tiira ja
Kannonpuun Arti Riikonen
kauppaa hieromassa.

Puuntyöstö Homagin osastolla.

Penope Tuotepäällikkö
Janne Ilola esitteli makorin
hionta ja pintakäsittelyrobotisointia.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Puuseppäpäivät 12.-13.4.2018 Seinäjoella:

Pohjalaiset palveluyritykset avasivat
ovensa puusepille ”hausmesse” tyyliin
Perinteisen pohjalaistapahtuman suosio on vakiintunut vuosien kuluessa.
Messujen tehokasta ilmettä korostavat
monet järkevät toimet, joilla eri yritysten markkinointia voidaan vauhdittaa
toisiaan häiritsemättä samoissa tiloissa. Toimivat yhteistyösopimukset vahvalla win -win ominaisuudella ovat lisänneet keväisen ammattitapahtuman
merkitystä ja suosiota.
Palveluklusterin yhteistyökyky pitää
yllä korkeaa asiakaspalvelutasoa. Pohjalaisten palveluliikkeiden ryhmittymä
on tavaraopilliselta tasoltaan niin pätevä, että sisustusalan virtauksia voidaan
arvioida yritysten valikoimien ja etenkin uutuuksien ja koemarkkinoinnissa
olevien ensikappaleiden pohjalta. Moni ammattilainen näki heijastumia parinvuoden takaisista Seinäjoen Asuntomessuista, joita pidetään nivelkohtana
asuntojen koon kehityksessä. Seikka ilmeni etenkin värivalikoimissa, tilankäytössä ja toimintalaitteiden ergonomiassa. Pohjalaisten toimijoiden tuotevalikoimien laadun takeena on kymmenien
vuosien kokemus ja yhteistyö alan johtavien tuotemerkkien parissa.
Tapahtuman aikana yrittäjillä oli mahdollisuus tutustua alan uusimpiin
puuntyöstöalan koneisiin, laitteisiin,
uutuuksiin, työkaluihin, heloihin ja
muihin tarvikkeisiin. Esillä oli myös
runsaasti kiintokalusteiden runkokomponentteja. Tänä vuonna tapahtumassa tuotteitaan ja palvelujaan esittelivät
Awutek Oy, Helatukku Finland Oy, Juha Rantanen Oy, Kensapuu Oy, Mirka
Oy, Olsa Ay, Penope Oy, Pohjanmaan
Liukuovi Oy, Rakennushelasto Oy,
Runkovarasto Oy, R. Mokki Oy, Savo
Design&Technic Oy, Suomen Helakeskus Oy, Suomen Kone ja Terä Oy ja Terätoimitus Lehtinen Oy.
Teksti: Tuula Uitto ja Jorma Koivisto
Kuvat: Tuula Uitto
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Runkovarasto
Runkovaraston johtaja Juha Jaakkola
tuntee hyvin kysynnän makuvirtaukset,
sillä liikkeen ydintoiminta on asennusvalmiiden kalusterunkopakettien kattava varastointi. Jaakkola on tyytyväinen
asiakkaiden kykyyn etsiä tietoja oman
arvoanalyysinsä pohjaksi. Yksilöllisen
kalusteratkaisun tekeminen on aina mielenkiintoista ja palkitsevaa! Itse tapahtumassa asiakkaat olivat hyvissä tunnelmissa ja luottamus oli selvästi lisääntynyt tulevaan.

Toni Virmavirta ja Juha Jaakkola esittelivät Runkovaraston tuotteita ja palveluja.

Savo Oy
Savo Oy esitteli demonstraatiossa saarekekeittiön hankkijalle mieluisan laitteen: Liesitasoon integroitavan tuulettimen, joka
aktiivihiilen avulla poistaa tehokkaasti hajut alaspäin vetäen. Savo on erikoistunut tyylikkäisiin ja toimiviin
keittiövälineisiin.
Markus Mäntykangas
myynti-insinööri Savo
esittelee uuden liesituulettimen teknologiaa.

Porin puukaluste Tomi Vikström ja
Antti Hacklin Savo pisteellä.

Kensapuu Oy
Kensapuu Oy on kotimainen kalusteovikomponenttien valmistaja. Yhtiö tekee
pääasiassa MDF- materiaalista laadukkaita kalustekomponentteja. Yhtiö on
toimialallaan eräs Pohjoismaiden suurimmista ja seuraa tiukasti alan kehitystä. Markkinointi ja uutuuksien esittely
tapahtuu keittiömyymälöissä Suomessa
ja vientiasiakkailla mm. Baltian maissa.
Jarno Saarelainen ja Sami Lukkarila Kensanpuu.

Puuseppäpäivät

Helatukku Finland
Helatukun osto - osasto oli huolehtinut valikoimista hienosti: Vierailu yhtiön näyttelytiloissa tuotti runsaasti sisutusideoita. Uutuuksista löytyy protovaiheessa olevia komponentteja. Tapa helpottaa yhtiön ostosuunnittelua, koska asiakaskunta ratkaisee tuotteen
suosion.
Englantilainen brändi – ELEKTRA esitteli kätevän miniliitin systeemin, jonka avulla
verkkojännitteellä voidaan nauttia kätevästi esim. Led -valosta. Asennukset on järjestelmässä suunniteltu siisteiksi piilottamalla kiinnityskomponentit tehokkaasti.
Potentiaalinen markkinasuosioon pyrkijä oli espanjalainen tuoteperhe Menage Comfort.
Zaragozalaisen yrityksen yhtenäinen valikoima sisältää täyden valikoiman säilytysmekanismeja, kulmakaapin hyllyistä toimiviin, korkeakaappiin asennettaviin säilytysjärjestelmiin. Laitteiden tilankäyttö on tarkasti suunniteltu ja valittavat värit ovat aistikkaita ja
nykypäivän sisustusratkaisuihin sopivia.

Katrina Hohlfeld Elektra Helatukku

Slate-Lite-ikilevy esiteltiin ensimmäistä kertaa Helatukulla. Ikilevy sopii sekä seinään, että lattiaan. Ikilevy on kaunis ja kestävä sekä kosteutta kestävä. Värejä on runsaasti, mikä
mahdollistaa keittiön uuden ulkoasun.
Menage Comfort -tuoteperheen esitteli Elisa Ondiviela.
- Sarja suunnittelu on tehty perusteellisesti näyttelyjä kiertäen ja käytettyjä värejä arvioiden, hän kertoo. Ergonomiikka ja säilytystilan hyödyntäminen on ollut tehtaan suunnittelutiimin ydinpyrkimyksenä.
- Lopputulos on hyvä sekä ulkoasultaan että
käytettävyydeltään. Menage Comfort on varteenotettava pyrkijä suomalaisille keittiösisustuskomponenttimarkkinoille ja oivallinen messulöytö Helatukulle.

Tehtaan edustaja Elisa Ondiviela esitteli
Menage Comfort tuoteperhettä Helatukun
tiloissa.

Ari Pölkky, Helatukku ja Slate Lite aito laattakivipinnoite.

Rakennushelasto Oy
Rakennushelasto on pohjalaiseen klusteriin vankasti kuuluva
asiantuntijaliike, joka valitsi näyttelykumppaneikseen toimijoita, joiden agendalla puusepäntyön onnistuminen on etusijalla:
Mirka, Penope ja Terätoimitus.
Rakennushelasto Oy:llä oli esillä laaja kirjo teollisuuden toimittajia omien tuotteiden lisäksi. Nyt näyttää siltä, että asiakaskohtaisesti työtilanne on hyvinkin vaihteleva.
- Erityisesti Rakennushelasto Oy:n ja Mirka Oyj:n yhteistyösopimus oli asiakkaiden mieleen,
arvioi Heikki Savola.
- Nyt asiakkaamme voivat tilata päivittäisessä toiminnassa
käytettäviä tarvikkeita samasta paikasta helojen yhteydessä,
hän jatkaa.

Jukka Heljomaa Terätoimitus ja Mikko Huttu OK-Ovi ja
Ossi Viljanmaa Rakennushelasto.

Luoman Oy:n tuotantopäällikkö Tero Haukkala
tutustumassaRakennushelasto Oy:n tuotteisiin
ja palveluihin Heikki Savolan opastamana.
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Mirka
Mirka on hiomatarvikkeita valmistava suuryritys, jonka tuotekehittelyssä on ollut aina mukana puusepän tarpeet. Mirkan tehokas tuoteperhe kuuluu Rakennushelaston varasto -ohjelmaan.
Keltaväriset Hiomant ja Hiotex- laadut ovat olleet vuosikymmeniä tuttuja välineitä lopputuotteen markkina - arvoa kohottavassa viimeistelyssä.
- Puunkäsittelyn osalla Mirkan tuotevalikoiman nykypäivään
kuuluu yhtiön suunnittelemat ja myös valmistamat ja testaamat
käsityökalut, joiden teho perustuu moneen keksintöön ja oivallukseen lopputuotteen viimeistelyssä ja myyntiarvon muodostumisessa, esitteli piirimyyntijohtaja Harri Närväinen.

MIRKAn osastolla tuotteita esitteli piirimyyntijohtaja Harri Närvänen.

Penope
Tapahtumasta jäi varsin positiivinen fiilis, toki kävijöitä olisi voinut olla enemmän liikenteessä, todettiin Penopen osastolla.
- Asiakkaat olivat avoimin mielin liikkeellä ja heitä kiinnosti mitä uutta puusepänteollisuuteen on tarjolla.
- Meillä oli tapahtumassa tarjolla muutama teräpaketti tarjoushintaan sekä eri liimoja näytteiden muodossa. Penope on täyden
palvelun talo, mikä tarkoittaa sitä, että täältä saadaan tarvittaessa tehdaslinja suunnittelusta käyttöön saakka, Henri Vauhkonen
Penopelta esitteli.
Rakennushelastolla Penopen myntipöydän tuotteita esitteleivät
Henri Vauhkonen ja Jani Hiula Penopelta.

R.Mokki Oy
R.Mokki Oy on toteuttanut markkinoinnissaan järkevää yhteistyötä jo vuosia tj Markus Erkkosen johdolla. Alan suurtoimijan
Hettichin kanssa yhteistyö antaa potkua yritysprofiilille.

R Mokki Oy:n ostaja Reima Rajala esitteli uutta SoftMove korijärjestelmää
Hettich Quadro Silent kiskolla.
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Antti Suutari Keittiökeitaalta käy ammattipäivillä usein ja Teemu Myllykoski
R Mokilta esitteli keittiö uutuuksia.

Puuseppäpäivät

Awutek

Helakeskus

Nykypäivän puuntyöstökoneen pitää pystyä paljoon, sillä markkinat vaativat lopputuotteelta laatua ja yksilöllisyyttä. Awutek
esitteli näyttelyssä Martin T70 -tarkistussahaa, Höcker Polytechincin uudenlaista Vacumobil -purunpoistoimuria, sekä Hoffmannin sinnkauskonetta. Kannettava ja joustava pöytämallinen sinkkauskone käy sinkkaushuulloksen työstämiseen kullakin työstösyklillä.

Viime vuoden lopulla Helakeskuksen uudeksi toimitusjohtajaksi
kutsuttu Mauri Niemi sanoi Helakeskuksen panostavan asiakkaisen tarpeita tyydyttävään valikoimaan yhä enemmän.

Joonas Kaukoniemi ja
Toni Hellman Awutek.

- Tarkoituksenamme on kehittää tuotevalikoimaamme ja palveluitamme asiakaslähtöisemmiksi, jotta pystymme paremmin vastaamaan asiakkaittemme muuttuviin tarpeisiin, hän sanoo. Myös
Helakeskuksella oli päivien aikana runsaasti esillä uutuuksia, kuten mekanismeja kapeisiin alakaappeihin, valomarmorialtaita,
Franken uutuuksia, sekä erilaisia valaisinratkaisuja.
Mauri Niemi haluaa vahvistaa Helakeskuksen toimintaa eri asiakassegmenteissä ja tiivistää yhteistyötä parempien ratkaisujen,
toimintatapojen ja palveluiden luomiseksi.
- Tavoitteenamme on myös parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä ja antaa asiakkaillemme samalla enemmän aikaa keskittyä
omaan työhönsä ja ydinosaamiseensa, Niemi linjaa.
Helahankintojen keskittäminen Suomen Helakeskukselle säästää
yritykseltä aikaa, vaivaa ja kustannuksia.
- Varastoivan tukkukauppamme ansiosta asiakkaamme saavat
tuotteet kokonaisedullisesti ja kohtuullisella toimitusajalla, Mauri Niemi muistuttaa.

Awutek Martin.

Awutek Hoffmann sinkkauskone.

Hettich Myyntipäällikkö Peter Sandfors esitteli InnoTech Atira laatikon
uutuudet kuten Push To Open Silent vaimennetuilla kiskoilla sekä uutuus
myös saranaoville. Uusi Move jätevaunu järjestelmä InnoTech Atiralle herätti
kiinnostusta. Ponnahdusovet helpottavat keittiöarkea. Hettich esittely oli
yhteistyökumppani R Mokin tiloissa.

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340

Toimitusjohtaja Mauri Niemi Helakeskus.

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILUJA LAMINAATTIPINTOJA
WWW.PUUVIESTI.FI
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Puuviesti Virossa

CombiGroup kasvaa ja kehittyy vauhdilla
Listavalmistaja Combiwoodin
henkilöstöä: vas. toimitusjohtaja Priit Koha,
Sami Leinonen,
myyntijohtaja Tonu Järv
sekä omistaja/perustaja
Virko Lepmets.

Virossa kasvaa kohisten suurin yksityinen puunjalostusalan yritysryhmä CombiGroup, johon kuuluvat metsänhoitoyhtiö Woodpile, sahat Combimill Sakala ja Combimill Reopalu, sormijatkettuja ja liimattuja aihioita valmistavat Combilink, Vincom ja
liimalevytehdas Ecobirch, jalostuslaitokset Vindor, Combiwood
ja Vaidawood sekä jakelusta ja osittain varastoinnista vastaava
Combistock. Jokaisen yksikön vetäjä on pienellä osalla myös
omistajana CombiGroupissa.

Kyse ei ole ihan pienestä yritysryppäästä, vaan mittavasta kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on oman raaka-aineen saannin varmistaminen,
laadukkaiden tuotteiden kehittäminen ja tuottaminen,
maailman markkinat ja jatkuva kasvu. Ketjuuntuminen
varmistaa raaka-aineen saannin, monipuolisen tuotevalikoiman ja logistiikan.
Metsänhoitoyhtiö Woodpile
varmistaa puun saatavuuden
sekä kerää arvokasta tietoa toimialalla tapahtuvista muutoksista. Sen omistuksessa on yhteensä 600 hehtaaria metsää,
josta saadaan tukkipuuta 10
000 kuutiota vuodessa. Combimillin sahat varmistavat, että kuivattua standardisoitua
puuta saadaan riittävästi. Sakalan sahan vuotuinen tuotantomäärä on sahattua mäntyä 120 000 kuutiota ja Reopalun sahalta saadaan kuusta
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vuosittain 140 000 kuutiota.
Kuusi yritysryhmään kuuluvista yrityksistä vastaavat tuotannosta. Combilink ja Vincom valmistavat puusepänteollisuudelle komponentteja 26 000 ja 40 000 kuution
vuosivauhtia. Vincom on erikoistunut jalostamaan sormijatkettua puutavaraa, josta jatkojalostetaan tuotteita teollisuuden käyttöön. Ecobirch
valmistaa koivu ja mäntyliimalevyjä sekä sormijatkettuja
komponentteja ja tuottaa noin
20 000 m³ liimalevyä/komponentteja vuodessa.
Jalostukseen keskittyneet tehtaat Combiwood ja Vindor
tuottavat maalatut ikkunoiden ja ovien teollisuuden komponentit sekä profiloidut sormijatketut oksattomat sisäverhous tuotteet.
Yritysten perusideologia on
vastata markkinoiden kysyn-

Toistaiseksi ei ole keksitty tekniikkaa, joka voittaisi valvovien naisten
silmän laadun valvonnassa.
tään ja tehdä tuotteita, joita
markkinoille kaivataan, ja jota muut eivät välttämättä tee.
Kannattavuus syntyy tehokkaasta tuotannosta, johon on
investoitu uusinta teknologiaa olevat koneet ja laitteet,
niiden laadussa ei tingitä, nämä yhdessä ammattitaitoisen
ja motivoituneen henkilökunnan kanssa takaa asiakkaille
heidän vaatimusten mukaiset
tuotteet oikea aikaisesti.
Yritysten yhteinen logistiikka
ja jakelukeskus toimii puskurivarastona ja siellä voidaan kerätä yhdelle asiakkaalle menemään yhtiön eri tuotteita samassa paikassa.

Combiwood ja Vindor
kovassa kasvuvauhdissa
Combiwood perustettiin
vuonna 2004. Yhtiön tuotantoon kuuluvat maalatut sisustuslistat, sisäpaneelit, ikkunoiden ja ovien teollisuuden kom-

ponentit.
- Yhtiömme päätoimialana on
maalattujen puulistojen valmistus. Combiwood valmistaa vuodessa 40 miljoonaa
juoksumetriä maalattuja puulistoja, kertoo omistaja/perustaja Virko Lepmets.
- Tärkeimmät asiakkaamme
ovat Skandinaviassa, mutta
toimitamme maalattuja listoja
myös muihin Euroopan maihin, jatkaa Combiwoodin suomalainen myyntijohtaja Sami
Leinonen. Combiwoodissa
työskentelee yli 150 ihmistä.
- Hyvän yhteistyön ansiosta
kuljetusyhtiöiden kanssa tilaukset Pohjoismaihin tulevat
noin 2-7 vuorokauden sisällä,
Leinonen lupaa. Combiwoodin valikoimassa on yli 500
artikkelia jo pelkästään Suomen markkinoille, useita listamalleja. Combiwoodissa uskotaan yhteistyöhön myös yli
maarajojen.

Vincom Jaanus Heile: Vincom on investoinut joka vuosi 2000 m2 lisää
tilaa ja tällä hetkellä investoinnit jatkuvat.

- Me toimitamme huomattavia määriä eri jalosteita Suomeen sekä vastavuoroisesti
käytämme Suomalaista puuta sekä alihankkijoita. Meillä
on myös maayhtiöt Ruotsissa ja Norjassa, jossa on myös
tuotantolaitoksia, Sami Leinonen kertoo.
Combiwood on juuri investoinut uuteen tehokkaaseen maalauslinjaan, josta saadaan myös
pieniä eriä ja eri värisiä listoja. Näin yritys pystyy vastaamaan eri maiden muuttuviin
tarpeisiin.

Vindor vastaa kysyntään
Kun Virossa toiminut Stora
Enso ei ryhtynyt maalaamaan
tuotteitaan, päätti Stora Ensolla töissä ollut Janek Antipin perustaa yrityksen tuottamaan maalattuja ovikarmeja.
Nyt Vindor jalostaa sormijatketusta mäntypuusta valmistettuja maalattuja sisäverhous
paneeleita, ovikarmeja ja ikkunan vuorilautoja. Tuotteet on
viimeistelty valkoisiksi, pakattu ja koodattu asiakkaan määrittelyn mukaisesti.

myymme myös muualle Eurooppaan. Yritys työllistää 135
työntekijää.
- Käytämme pääasiassa raaka-aineena virolaista puuta mutta myös suomesta raaka-ainetta toimittaa yhteistyökumppani Kurikka Timber
kertoo toimitusjohtaja Janek
Antipin. Tuotantomäärä on
35 000 m3 vuodessa.
Vindor tuottaa sisä- ja ulkokarmeja, erilaisissa valmiusasteissa, pohjamaalattuna, pintamaalattuina, saranakolot ja
lukkopesät jyrsittyinä, helat
asennettuina, kokonaispakkauksissa.

Janek Antipin esittelee valmiita karmeja.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Raivo Olgo esittelee
Combistockin logistiikka
keskuksen konttorissa, mille
kaikkialle GombiGroup
toimittaa tavaraa.

Yritys on myös erikoistunut
myös kaidepuihin, joita kukaan muu ei juuri tee.
- Kaidepuut on hyvä tuote, jota menee joka kesä. Vastaamme suoraan kysynnän tarpeeseen Antipin jatkaa.
- Pääasialliset asiakkaamme
ovat Skandinaviassa, mutta

EcoBirchin
Toimitusjohtaja Gert Rahnel
esittelee WoodEye järjestelmää, joka valvoo laatua ja
poistaa aihioista oksakohtia.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Uutisia
Tervetuloa puuntyöstön kotimaiseen ykköstapahtumaan:

SUUREMPANA KUIN KOSKAAN ENNEN

ALAN
SUURIN
A
TAPAHTUM

SYYSKUUSSA
TURUSSA

Huonekalutehdas Seppänen
kovassa kasvukiidossa
Kulunut vuosi on osoittautunut tehokkaaksi Huonekalutehdas Seppänen Oy:lle ja merkitykselliseksi koko suomalaiselle huonekalujen valmistukselle. Tehtaan omien tuotteiden
Paksu ®-furniture ja Jalo sekä
Urho-Kalusteiden myynti Suomessa kasvoi alkuvuodesta noin
30 prosenttia.
Huonekalutehdas Seppänen
Oy on tehnyt maaliskuussa
markkinointisopimuksen Isku
Oy:n kanssa.

NÄYTTELYSSÄMME MM:

ALTENDORF START45
ALTENDORF F45
ALTENDORF WA80

PAIKALLA ALTENDORFIN EDUSTAJA
OPASTAMASSA SAHAN VALINNASSA

LUE LISÄÄ:

HOMAG CENTATEQ P-110
MUKANA MYÖS:

Treff 2018

- Sopimuksen mukaan Isku
markkinoi uusinta kodin EKO
-kalustesarjaamme, kertoo yrittäjä Kimmo Seppänen. Tuotteita markkinoidaan pöytinä,
senkkeinä, kaappeina, tasoina ja sohvapöytinä. Kuluneen
kesän ja syksyn aikana tuotteet ovat kuluttajien saatavilla Iskun myymälöissä kautta
maan. Huhtikuussa allekirjoitettiin Valanti Interiors Oy:n
kanssa yhteistyösopimus, jonka mukaan Huonekalutehdas Seppänen valmistaa kaikki Valanti brändin puu- ja levykalusteet. Valanti brändi on
voimakas tekijä suomalaisessa
huonekaluteollisuudessa. Kirsi Valanin ajattomat ja korkealaatuiset tuotteet on suunniteltu pitkäikäisiksi ja toteutetaan
tinkimättömällä laadulla.
Toukokuussa kirjoitetun esisopimuksen mukaan Huonekalu-

Schopfloch / Holzbronn 25.- 28.9. 2018
Projecta tekee jo perinteeksi muodostuneen matkan Saksan ”Mustaan
metsään” Homag Treffeille. Matkalla tutustumaan Homagin CNC- ja
listakonetuotantoon sekä Homag Sawteqin (Holzman) tuotantoon.
Tapahtumassa esillä valtava määrä koneita ja ratkaisuja niin pienille
kuin suurille tekijöille. Tapahtuma on kansainvälinen, jossa voitte tavata
kollegoja ympäri maailmaa sekä luonnollisesti matkalla tutustutte myös
suomalaisiin toimialakollegoihin.
Matkan ajankohta on keskiviikko – perjantai suorilla
Finnairin lennoilla Stuttgartiin. Kysy meiltä mahdollisia
vapaita paikkoja!

LUE LISÄÄ:
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30
info@projecta.fi
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Kimmo Seppänen

tehdas Seppänen ostaa Huonekalutehdas Yli-Heikkilä Oy:n
hyllykkötuotteet Lord ja Astro, joiden päämarkkina-alue
on Norjassa ja Ruotsissa noin
kahden miljoonan vuositasolla. Tuotteiden valmistus aloitetaan Petäjävedellä Huonekalutehdas Seppäsen tiloissa 1.1.2019. Seppänen hakee
tuotteille Lord ja Astro vahvasti lisämarkkinaan Pohjoismaista ja pyrkii palauttamaan tuotteiden myynnin myös Suomen
markkinoille.
Kesä on ollut kiireistä aikaa
Huonekalutehdas Seppäselle.
Tiloja laajennetaan Petäjäveden Teollisuustie 12:sta myös
Teollisuustie 10:ssä sijaitsevaan
puuteollisuuskiinteistöön, joten yhteenlaskettu pinta-ala
nousee noin 1400 neliöön.
- Investointeja kohdennetaan
myös koneisiin, jotta voimme palvella laajenevaa asiakaskuntaamme entistä paremmin,
Kimmo Seppänen sanoo. Yhteistyösopimusten vuoksi henkilökunnan tulee varovaisenkin
arvion mukaan kasvamaan viidestä lähes kahteenkymmeneen
henkilöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Kimmo Seppäsen mukaan kokonaisuudessaan maltillisen arvion mukaan
kuluttajamyynnin kasvu asettuu 2,9 – 4,4 miljoonaan euroon.

Uutisia

Metsäklusterin messut helsingissä
PulPaper, PacTec ja Wood &
Bioenergy -messut järjestettiin
toukokuussa Helsingin messukeskuksessa. Tapahtuma keräsi kolmen päivän aikana reilut
9200 osallistujaa.

Eurotecin Heikki Koskinen esitteli
Wood -tapahtumassa puutavaranippujen sahaukseen tarkoitettua Prinz
-ketjusahaa Siirrettävä nippusaha,
jolla onnistuu niin lautanippujen tai
vaikka kipsilevyjen tai muoviputkien
katkaisu.

PulPaper on metsäteollisuuden johtava ammattitapahtuma, Wood & Bioenergy -tapahtuma on osa kansainvälistä metsä-, pakkaus- ja bioenergia-alojen huippukokonaisuutta
ja pakkaus- ja materiaalinkäsittelyalan PacTec -tapahtumassa oli
mukana koko pakkausalan arvoketju suunnittelusta käyttöön ja
paino- ja pakkauskoneista markkinointiin sekä raaka-aineisiin.
Tulevaisuuden pakkaus on tärkeä osa tuotteen markkinointia. Hyvä pakkaus kertoo tuotteen sisällöstä ja erottaa sen houkuttelevalla tavalla kilpailijoiden
tuotteista.

Puukone järjestetään suurempana kuin koskaan ennen
Puukone -puuntyöstötapahtuma järjestetään jo yhdeksännen kerran. Järjestäjinä toimivat neljä puuntyöstöalan isoa
yritystä: Awutek Oy, Eurotec
Oy, Projecta Oy ja Innomac
Oy. Jokainen yritys esittelee
omassa toimipaikassaan omia
tuoteuutuuksiaan, ja kokonaisuudessaan käytössä on jopa yli 5 000 m2 näyttelyalaa.
Näyttelyssä voit nähdä monien
valmistajien koneita samalla kertaa. Tapahtuma järjestetään 19.-21. syyskuuta Varsinais-Suomessa, jossa yritykset

sijaitsevat vain alle 20 minuutin matkan päässä toisistaan.
Esillä on pääasiassa puuntyöstöalan uutuuksia, mutta mukana on myös koneita alumiinityöstöön sekä bioenergiaan
liittyen. Uusien koneiden ja
laitteiden lisäksi esillä on satoja käytettyjä koneita. Paikalla
myös tehtaiden edustajia jakamassa tietotaitoaan. Yrityksissä järjestetään työnäytöksiä ja
osaa koneista pääsee myös itse
kokeilemaan käytännössä niin
halutessaan.

Levystä kalusteeksi - kaikki saman katon alla
Perinteinen Levystä Kalusteeksi -tapahtuma järjestetään
syyskuun alussa 6.-7.9. Olsan
tiloissa. Tapahtuma on tarkoitettu puusepille, joilla on
mahdollisuus tutustua koko
alan tarjontaan yhdessä paikassa, sillä esillä ovat koneet,
helat ja materiaalit.
Tapahtumaa voi suositella
myös suunnittelijoille, joilla
on mahdollisuus tutustua alan
tuotteisiin ja koneisiin suunnittelijan perspektiivistä. Päi-

villä esitellään muun muassa
uutuustuotteita ja suunnittelua helpottavia ohjelmistoja.
Myös alan opiskelijoille
LK-tapahtuma antaa syväluotauksen eri laite-, hela- ja materiaalitoimittajista. Kahden
päivän aikana esillä ovat uusimmat tuotantotekniikat ja
puuteollisuuden trendit. Harrastelijoilla on mahdollisuus
tutustua myös kevyempiin,
vaativan harrastajan laite- ja
materiaalivaihtoehtoihin.

Uusi Wood & Bioenergy-tapahtuma on osa kansainvälistä metsä-, pakkaus- ja bioenergia-alojen huipputapahtumaa.
Pohjois-Euroopan johtava metsäteollisuuden tapahtumakokonaisuus toi Suomeen noin 14
000 metsäteollisuuden vaikuttajaa, joista noin kolmannes
oli kansainvälisiä messuvieraita.
Wood & Bioenergy-messut tavoittelivat kävijöitä Suomen lisäksi etenkin lähialueilta, kuten
Venäjältä, Baltiasta ja Pohjoismaista. Wood keskittyi metsäsektoriin sekä saha- ja levyteollisuuden teknologioiden ja palveluiden esittelyyn. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä alan
johtavien yhdistysten kanssa.
Tapahtuma piti sisällään runsaasti alan luentoja ja tietoiskuja. Tapahtuma on kasvaessaan
varteenotettava kilpailija Jyväskylän Puumessuille. Nyt puun-

Nino Nuutinen LineArtekilta esitteli
alipainetarttujia, jotka soveltuvat
lähes kaikenlaisten kiinteiden
kappaleiden nostamiseen.

työstön osuus oli vielä vaatimaton, toisaalta tarjonta koko metsäklusterilta oli laaja.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Penope OpenHouse 2018
Penope OpenHouse järjestetään Penopella Lahdessa 6.7.9.2018 klo 9-17 teemana
IoT.
Aiheesta järjestetään lyhyitä tietoiskuja tapahtuma-aikana. Esillä on mm. Biesse Rover -CNC-työstökeskus uudella Sophia -IoT-ympäristöllä.
Sophia perustuu koneiden kykyyn lähettää tietoja tuotannon
ja ennakoivan huollon tarpeisiin reaaliaikaisesti. Näin voidaan optimoida koneiden ja
järjestelmien suorituskykyä sekä tuottavuutta. Sophia mahdollistaa toimintahäiriöiden
havaitsemisen ajoissa ja auttaa asiakkaita myös huolto- sekä varaosatoiminnoissa entistä nopeammin ja oikea-aikaisemmin.
Työsökoneista esillä on
muun muassa Biesse Rover A
-CNC-työstökeskuksen lisäksi mm. CNC-keskuksen pölynpoiston hoitava AL-KOn
puhtaanpuolen purunpoistolaitteisto. Lisäksi esillä on
mm. Omal -pora-tapinlyönti-

automaatti, Viet Opera 5 -leveänauhahiomakone, Bigprinter -teollisuusprintteri, Dimter
-katkaisusaha, Untha-murskain sekä peruskoneita. Paikan
päällä myös tarjouksia mm. teristä, tarvikkeista ja varaosista.
Penopen yhteistyökumppanit OpenHousessa
Mukana ovat teräalan erikoisliike Terätoimitus, puupohjaisten levytuotteiden ja jalopuiden maahantuoja Novo Wood,
suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistoja teollisuudelle tarjoava Vertex Systems, reunanauhatoimittaja Rehau, robottijärjestelmätoimittaja Sunrob,
räätälöityjä viilu- ja laminaattipintoja tarjoava Hollolan Viilu
ja Laminaatti, sähkötyökalu- ja
naulainvalmistaja Hitachi sekä
mm. bSolid -koulutuksia tarjoava Koulutuskeskus Salpaus.
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Myyntihousut hukassa
Suomalaiset ovat insinöörikansa, joka tekee
maailman parhaita tuotteita, mutta ei osaa
myydä niitä ulos omasta maastaan.
Vika ei ole tuotteissa tai markkinointipuolen
yrityksen puutteessa. Mielestäni vienti sakkaa
siksi, että olemme epäonnistuneet liittämään
tuotteemme elämäntyyleihin.
Ruotsalaisilla tuntuu olevan tämä taito
hyppysissään. Näyttelijä Ville Virtanen totesi
tv-haastattelussa, että hän perheineen ovat
ainoat käyttäjät tukholmalaisen taloyhtiönsä
saunassa. Ruotsalaiset eivät Virtasen
mukaan vielä oikein ”tajua” saunaa. Muutos
ymmärryksessä on kuitenkin kuulemma
alkanut. Virtanen vitsaili, että kuluu 10
vuotta niin ruotsalaiset ovat valloittaneet
saunalla maailman ja liittäneet sen sujuvasti
vaikka ”lagom” -elämäntyyliin.
Okei, mielenkiintoinen ajatus! Mutta mikä
on se suomalainen elämäntyyli, johon eisuomalaiset janoaisivat kuulua?
Ihmisellä on vahva taipumus kuulua johonkin
yhteisöön ja tätä ilmaistaan nykyään paljon
kulutusvalinnoilla, joilla haetaan tietyn
yhteisön hyväksyntää. Stailaamme omaa
elämäämme tietynlaiseksi, jotta sopisimme
muottiin.
Tätä sopivaa elämäntyyliä meidän ei tarvitse
keksiä tyhjästä, se on ollut suomalaisten
ympärillä jo vuosisatoja. Kaikkien sampojen
sampo, hillotolppien isä ja äiti ja jättihanhen
hautoma kultamuna. En tarkoita nyt
Sotkamon alla mahdollisesti lymyäviä
hopeasuonia vaan jotain meille aivan arkista.
Niin tavallista, että meiltä on jäänyt suurelta
osin hyödyntämättä sen merkitys muille
maailman kansoille.
Puhun
tietysti
metsästä.
Siellä
marjastamisesta,
sienestämisestä,
aamukasteella
lenkkeilystä,
järvissä
uimisesta. Mökkeilystä ja grillaamisesta.
Makeista mansikoista. Juuri niistä asioista
mihin olemme itse niin tottuneet, että emme
oikein käsitä, kuinka uniikkeja rauhalliset
metsäkokemukset puhtaassa luonnossa ovat
ylikansoitetulla pallollamme.
Esimerkiksi tällaisesta sokeutumisesta käy
oma työmatkapyöräilyreittini. Se kulkee
pitkin Päijänteen jumalaisen kauniita
rantoja, ohittaa matonpesupaikan ja

melontakeskuksen. Työmatkani varrella voin
uida, sienestää, marjastaa ja kalastaa melkein
missä tahansa kohdassa 13 kilometrin matkaa.
Liikennettä on vain nimeksi ja talvella väylät
pidetään puhtaina lumesta. Tätä listaa voisi
jatkaa loputtomiin. Kuka tahansa Aasian
suurkaupungista repäisty ihminen haukkoisi
henkeään kaiken sen puhtaan luonnon ja
hiljaisuuden keskellä ja maksaisi maltaita
kokeakseen saman elämyksen. Mutta minun
mielestäni matkalla on liikaa sorateitä ja aivan
liikaa hyttysiä. Uimavesikin jo jäähtymään
päin...
Metsäkokemuksen myymisen on ymmärtänyt
ytimiä myöten kittiläläinen yritys Halipuu.
Se myy aasialaisille mahdollisuutta adoptoida
lappilainen puu viideksi vuodeksi hintaan
350,00 dollaria. Halipuu on malliesimerkki
onnistuneesta kohderyhmän löytämisestä
suomalaisen puhtaan luonnon brändille.
Kuvitelkaa vaikka ahdasta metromatkaa joka
päivä läpi saasteisen kaupungin. Vierustoveri
hengittää niskaan ja happi meinaa loppua.
Ajatus omasta puusta raikkaassa havumetsässä
mystisessä Suomessa ei tässä kontekstissa
enää olekaan pöllömpi unelmoinnin kohde,
johon voi sijoittaa hieman rahaakin.
Olemme maailman rehellisin kansa,
teemme teknisesti maailman parhaita
tuotteita, omaamme käsittämättömän
puhtaan luonnon, joka on eksoottista
planeettamme muille asukkaille. Kun vielä
opimme katsomaan omaa ympäristöämme
ulkopuolisin silmin ja pukemaan sen
tarinaksi, meillä on käsissä menestysresepti.

Tuukka Virkkilä
Puuseppä

Olen 38 -vuotias, Rajamäeltä
kotoisin oleva, kahden lapsen
isä. Viimeiset 10 vuotta olen
asunut perheeni kanssa Hollolassa.
Peruskoulusta asti minulle on
ollut selvää, että haluan rakentaa urani puualalla ja siirryinkin heti peruskoulun jälkeen
ammattikouluun puupuolelle.
Rajamäellä asuessani valmistuin
Hyvinkään ammattikoulusta
puusepäksi. Lahteen muutin
18-vuotiaana aloittaakseni opinnot Lahden teknillisessä koulussa, josta valmistuin kolme vuotta myöhemmin puuteknikoksi.
Opiskeluiden ohessa työkokemusta kertyi laaja-alaisesti erilaisista tuotannon tehtävistä, aina
erikoiskalusteiden valmistukseen liittyvistä puusepäntöistä
tuotteiden pakkaamiseen ja varastointiin sekä asennustöihin.
Arvokasta työkokemusta tulevaisuutta varten kerrytin tuolloin Versaali Oy:ssä, Lapinkylän
Jalopuusepät Oy:ssä, Finnpuu
Oy:ssä sekä Mäkelän Puusepäntehdas ky:ssä. Puuteknikoksi
valmistumisen jälkeen vietin
vuoden Haminassa kuljetuskomppaniassa. Armeijan jälkeen
aloitin kokoaikaisena työntekijänä Mäkelän Puusepäntehdas
ky:ssä. Ensin aloitin tuotannon
eri työtehtävissä ja pian etenin
työnjohtajaksi ja kolmen vuoden kuluttua vastaanotin tuotantopäällikön tehtävät. Kaiken
kaikkiaan Mäkelän Puusepäntehtaassa olin reilut kymmenen
vuotta. Hollolan Viilu ja La-

SIDELISTAA
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna
Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

TILAA LEHTI KÄTEVÄSTI: http://www.puuviesti.fi/puuviesti-lehti/tilaus/

Toimitusjohtaja
Jukka Vuoriheimo

Vastapainona työlle harrastan
liikuntaa sekä olen aktiivisesti
mukana pojan joukkueen salibandytoiminnassa.

NIMITYKSIÄ

fi

minaatti Oy:n siirryin vuonna
2013 tehdaspäälliköksi. Toimitusjohtajaksi minut nimitettiin huhtikuussa 2018. Hollolan
Viilu ja Laminaatti on kehittyvä ja asiakkaan tarpeet huomioon ottava yritys jonka johdossa yrityksen tulevaisuutta
on haastava ja mielenkiintoinen viedä eteenpäin.

Seuraava lehti ilmestyy viikolla 42

Penope Oy vahvistaa digitaalista osaamistaan seuraavin nimityksin

Mika Heini

Pasi Honkatukia

Juuso Niinimäki

Penopen ICT-päälliköksi on nimitetty Mika Heini 1.8.2018
alkaen. Mika on ohjelmistotekniikan insinööri AMK ja hän
on aiemmin toiminut mm. liiketoiminnan kehitystehtävissä
Cubescom Oy:ssä. Mikalla on
laaja kokemus Microsoft Office 365 -palveluista, ERP-järjestelmistä sekä IoT-palveluiden toteuttamisesta asiakkaille.
Mikan osaaminen erityisesti
IoT:n ja digitaalisten palveluiden alueella vahvistaa Penopen
asemaa innovatiivisena ja luotettavana kumppanina asiakkailleen.
Penope vahvistaa Teknistä osastoaan ja lisää asennus- ja huoltokapasiteettiaan seuraavin nimityksin.

Pasi Honkatukia on nimitetty Huoltoteknikoksi 9.4.2018
alkaen. Pasi on työskennellyt aiemmin mm. tuotannon
CAM -suunnittelutehtävissä
elektroniikkateollisuudessa sekä sähkö- ja automaatiopuolen
asennus-, suunnittelu- ja käyttöönottotehtävissä puuteollisuudessa.
Eemeli Polvela on nimitetty
Huoltoasentajaksi 1.4.2018 alkaen. Eemeli on työskennellyt
aiemmin puusepän ja kiinteistöhuollon tehtävissä.
Penope vahvistaa tarvikemyyntiään seuraavalla nimityksellä.
Juuso Niinimäki on nimitetty tarvikemyyntiin Tekniseksi myyjäksi 2.5.2018 alkaen.

Juuson päävastuualueena on
Länsi-Suomi. Juuso on puutekniikkaan erikoistunut Materiaalitekniikan insinööri. Juuso on aiemmin työskennellyt
mm. UPM:llä.

Eemeli Polvela
WWW.PUUVIESTI.FI
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Yrityshakemisto
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot viittaavat oheiseen tuotehakemistoon
Akateg Oy ............................................ 25
Busch Vakuumteknik Oy ......................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy ...................... 7
EJ Hiipakka Oy ..................................... 10
Emeri Oy ................................................ 4
Expoin Trading Oy ................................ 33
Hakalan Puutukku Oy ........................... 32
Heinolan Ruskopuu Oy ......................... 30
Helakauppa.com/Hokola Oy ................. 12
Helatukku Finland Oy ........................... 20
HETTICH MARKETING UND VERTRIEBS FINLAND ..................... 11
HJT-Holz Oy ......................................... 31
Häfele GmbH & Co ............................... 19

1.

Jyväskylän Terähuolto Oy ....................... 8
Kiinnike-Heinonen Oy ............................ 6
Kujakon Oy .......................................... 22
Marron Wood Finland Oy ...................... 27
Metaldet Oy ..........................................15
M.Ruhberg ........................................... 35
Nordic Sawmill Support Oy....................13
Nordiska Åbo Oy Ab ............................. 21
Novo Wood Oy Ltd ................................ 14
Ovi-Hollola Oy ..................................... 29
Ovin Oy ................................................ 28
Pallas-Wood Oy .....................................16
Passimo Oy .......................................... 24
Oy Puucomp Ab ..................................... 5

4.
Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 3288820
044 5555 072/Jani Myyryläinen
fax 09 878 7667
email: toimisto@se-saws.fi
www.se-saws.fi

2.
Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
puh. 03-882 510
puh. 03-882 510
fax 03-882 5122
Myynti:
Terhi Hietanen, puh. 0400 498490
Esa Eskelinen, puh. 0400 347271
Patrik Skärström puh. 0400 179 670
Heikki Leppänen, puh 0400 499 070
e-mail: etunimi.sukunimi@traimport.fi
www.traimport.fi

3.
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Sementtitehtaankatu 1,
04260 KERAVA
jalopuuviilut, jalopuusahatavarat
liimapuulevyt, venevanerit
puh. 09-350 5150
timo@emeri.fi
jouni@emeri.fi

5.
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt
sekä rimaelementit
Kalusteiden valmistuksen
ohjelmistoratkaisut
Asemakatu 12,
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
puh. 010 4222 360, fax 010 4222 370
www.puucomp.fi

6.
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI
puh. 040 900 1457
fax 06-232 1043
www.kiinnike-heinonen.fi

VAASAN
KULJETUSKANAVAT OY
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 781 5300 / Kari Hassinen
gsm 0500 560 076
e-mail: kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

WWW.PUUVIESTI.FI

EMERI OY

7.
Liikkalankuja 6, 00950 HELSINKI
puh. 09-755 131
fax 09-7551 3355
e-mail: carlocasagrande@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Rajako Oy .............................................. 8
Rehau .................................................. 34
Salpaterä Oy .......................................... 8
Sawcenter Oy Ab .................................... 8
Sawmill Service Oy Ab ........................... 8
Skandinaviska Träimport Oy Ab .............. 2
Suomen Helakeskus Oy ........................ 18
Söderhamn Eriksson Oy.......................... 1
Teca Oy................................................. 26
TJ-LISTAT Oy......................................... 17
Vaasan Kuljetuskanavat Oy..................... 3
Vanterä Oy ............................................. 8
Vertex....................................................36

8.
Joakim Lund
Jani Haapamäki
Pasi Putkonen
Billskogintie 23
02580 SIUNTIO
Puh. 0207 590 990
e-mail: info@sawcenter.fi
www.sawcenter.fi
RAJAKO
Niko Havu
Puh. 045-8421771
e-mail: niko.havu@sawcenter.fi
SAWMILL SERVICE
Tukkikatu 5
53900 LAPPEENRANTA
Juha Dillström
Puh. 0207 590 996
e-mail: sawmillservice@sawcenter.fi
SALPATERÄ
Juha-Matias Salo
Keskikankaantie 4
15870 Hollola
Puh. 0457-750 0096
e-mail: juhamatias.salo@salpatera.fi
VANTERÄ OY
Kari Nilosaari
Vaasankatu 10
39700 PARKANO
Puh. 0400-358 752
e-mail: vantera@sawcenter.fi
JYVÄSKYLÄN TERÄHUOLTO OY
Jouni Rummakko
Kiilatie 7
40320 Jyväskylä
Puh. 0207 590 994
e-mail: jouni.rummakko@sawcenter.fi

9.

14.
Sinikellontie 4, 01300 VANTAA
puh. 09-774 6060
fax 09-774 60666
e-mail: info@busch.fi
www.busch.fi

19.
Jalopuiden, viilujen ja puupohjaisten
levyjen sekä liimapuulevyjen
maahantuonti, myynti sekä
aihiointi- ja sahauspalvelu.
Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola
Myynti:
Jarkko Puska, puh. 040 824 0048
Antti Järvelä, puh. 040 824 0042
Jyrki Pyysalo, puh. 040 824 0043
Eetu-Pekka Heiskanen, puh. 040 824 0045
e-mail: etunimi.sukunimi@novowood.fi
www.novowood.fi

10.
Teollisuustie 1, 66300 JURVA
puh. 020 768 9500
fax 020 768 9501
e-mail: info@ejh.fi
www.ejh.fi

Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4,
15680 LAHTI
puh. 03-877 770
fax 03-877 7788
e-mail: info@hafele.fi
www.hafele.fi

20.
Yrittäjäntie 6,
60100 SEINÄJOKI
Vaihde 093-541 2000
Myynti 093-541 2019
Fax 06-414 4165
mail@helatukku.com
www.helatukku.com

15.

11.
Box 139, FIN-15101 LAHTI
Showroom:
Hiojankatu 4, 15520 LAHTI
Asiakaspalvelu: +358 290 011 300
fax +49 5733 798 6171
e-mail: info@fi.hettich.com,
www.hettich.com
Myynti:
Risto Heino 0403 011 300
Peter Sandfors 0403 011 303
Teollisuus:
Stefan Nybohm +46709410122
email: etunimi.sukunimi@fi.hettich.com

12.
D line ja Essem
–tuotteiden sekä
• HuonekalujaDesign
puusepänteollisuuden
koneet
ja laitteetmaahantuoja
KulturBeslag
–perinnehelojen
• Terät
ja liimat
Hämeentie
20,
• Sähkötyökalut
00530 HELSINKI ja naulaimet
• Asennukset ja huolto

Terko MD 500 - kotimaiset
metallinilmaisimet
Kievarintie 23, 08700 LOHJA
puh. 019-388 272
gsm 0400 857 134
fax 019-388 273
e-mail: jarno.pennanen@metaldet.fi

16.
Vipusenkatu 8 A, 15230 LAHTI
puh. 03-751 1700
fax 03-751 7201
e-mail: pallas-wood@pallas-wood.fi
www.pallas-wood.fi

17.

puh. 09-717 172

fax 09-7231
OULUN
KONE0920
JA TERÄ OY
HUONEKALUJA PUUSEPÄNe-mail: info@hokola.fi
TEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE

www.helakauppa.com

Hautakorventie 5, 90620 OULU
Puh. 08-340 321, auto 0400-890 070

13.PALOTEKNIIKKA OY 18.

Elementtitie 13
41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
Fax 014 375 1586
www.tj-koivukoski.fi

21.

OY Nordiska Åbo AB

Rydöntie 26, 20360 TURKU
puh. 02-230 2000
fax 02-230 2003
www.nordiska.fi

22.
Laitteet sahatavaran
jatkojalostukseen
Käyntiosoite: Ahjotie 3
Postiosoite: Kanaharjuntie 70,
62900 ALAJÄRVI
gsm 0400 883 032/Jouni Kujala
e-mail: jouni.kujala@kujakon.fi
www.kujakon.fi

Millä mallilla painoja promotuote asiat?

KYSY TARJOUSTA!

Salice Lapis -uutuussarana
NORDIC SAWMILL
SUPPORT OY
Terät ja terähuolto
T&B
electronic
Konetie
5, 04300
TUUSULA
•
T&B
electronic
–
www.helakeskus.fi
puh. 0207 920kipinäsammutuslaitteet
450
pölynpoistojärjestelmiin ja pellettitehtaisiin
fax 09-870
2100oleviin
• Uusiin
• Käytössä
• Myynti,
asennus
ja huolto
e-mail:
sales@nss.fi
www.nss.fiPalotekniikka Oy

•

Helppo asentaa, käytössä erinomainen

Hidastettu 110 asteen sarana, jossa vakio suora-aluslevy

Porttivahti 3,
60100 SEINÄJOKI
puh. 010 4724720
fax 010 472 47 50
e-mail: myynti@helakeskus.fi
www.helakeskus.fi

4.–6.9. Puu ja Bioenergia, Jyväskylä
18.–22.9. Habitare, Helsinki

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi
www.markkinointivartti.fi

www.palotekniikka.com • Kisällinkatu 2, 15170 Lahti
Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M RIOCON
V

•
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24.

33.

29.
Puunjalostuslaitteet, 62900 ALAJÄRVI
gsm 0400 565 154/Timo Myllyaho
gsm 045 111 0726/Jesse Myllyaho
gsm 0400 353 167/toimisto
email. etunimi.sukunimi@passimo.com
www.passimo.com

Hienosahatut listat, puulistat,
ym. puusepäntyöt,
5-akseliset CNC-työstöt
Televisiotie 5,
15860 HOLLOLA
puh. 03-872 840
fax 03-8728450
e-mail: ovihollola@ovihollola.fi
www.ovihollola.fi

25. Akateg Oy
Pintakäsittelylaitteiden Erikoisliike
Yhdystie 5, PL 79,
60101 SEINÄJOKI
puh. 06-421 8800
fax 06-423 5805
e-mail: akategseinajoki@akateg.fi
www.akateg.fi

30. Heinolan
Ruskopuu Oy
Käsittely ja myynti:
Keinukankaantie, 18100 HEINOLA
Postiosoite:
Marjoniementie 184, 18300 HEINOLA
ITÄ-HÄMEEN ERIKOISPUU OY
Postiosoite:
Laaksotie 7, 18100 HEINOLA
Mika Erjansalo: 040 5522 370
Marko Erjansalo
marko.erjansalo@ekoaspen.com
Käsittelylaitos: 03-7156 530/jätä viesti
Faksi: 03-7144 023
www.ruskopuu.fi

26.
Purunpoistolaitteet,
purunpoistoputket
puruputkistot, putkistojärjestelmät
Tiilitie 6 A,
01720 VANTAA
p. 029006270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi

27.
Laatikkotehtaankatu 3b
15240 Lahti
Toimitusjohtaja: Juha Suninen
+358 50 500 2528
juha.suninen@marronwood.com
Myyntipäällikkö: Martti Suninen
+358 50 552 2625
martti.suninen@marronwood.com
Varastopäällikkö: Kimmo Aaltonen
+358 50 518 3310
kimmo.aaltonen@marronwood.com

28.
Teollisuustie 16,
98120 KEMIJÄRVI
puh. 08-810 0700
gsm 050 4015191/Juha
Peltoniemi
fax 016 822 378
e-mail: ovin@ovin.fi
www.ovin.fi

40
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31.

HJT-HOLZ OY

Wood Based Products
Puupohjaisten levyjen ja
rakennusmateriaalien
maahantuonti ja tukkumyynti
Keulakuvantie 5, 00870 HELSINKI
puh. 010 400 6200
e-mail: info@expoin.com
www.expoin.com
Varasto:
Hovinsaarenti 27,
48200 KOTKA

34.
Reunanauhat
Rulojärjestelmät
Lasernauhat
Sokkelilevyt kalusteisiin
Mineraalitasot
Akustiikkaratkaisut
Seinäliitosprofiilit
Huonekaluteollisuus
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
puh. 09 8770 9900
S-posti: helsinki@rehau.com
www.rehau.fi

35.

Puusepänliike M. Ruhberg Oy

Puusepänliike
M.Ruhberg Oy

• Puusepäntaidon perinteet yhdistettynä moderniin tuotantotekniikkaan
• Nykyaikaisen ja tehokkaan konekantamme ansiosta voimme toimittaa
monipuoliset tuotteet nopeasti ja edullisesti

Puusepänliike

Lahnajoentie 196,
35700 VILPPULA
puh. 03 - 471 8138
fax 03 - 471 8137
www.hjt-holz.com

• Olemme erikoistuneet myös massiivipuutuotteisiin

M. Ruhberg Oy
rakennusja kalusteteollisuudelle
Puusepäntehdas
Mikko
Ruhbergillä,
uusin
Teemme töitä aina huonekalukomponenteista kokonaisuuksiin
tuotantoteknologia••on
valjastettu
palveMeiltä jalopuulistat, lattialaudat ja paneelit, myös päätypontattuna
lemaan joustavuutta• Meiltä
ja laatua.
Olemme
Puukaiteet, myös
kaarevat
• Vuoden 2013 Puuteollisuusyritys
erikois tuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
Sähköposti: mruhberg@mruhberg.fi
Erikoislistat
Hienosahatut reunalistat
Kalusteet
Kaiteet
Massiiviliimalevyt

• Toimimme tilauspuuseppänä tehden töitä muun muassa laivanrakennus

Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi

32.
Jalopuiden maahantuonti,
varastointi ja myynti
Mukkulankatu 24
15240 LAHTI
www.hakalanpuutukku.fi
040 505 5224/Jukka Mattila
hakalan.puutukku@outlook.com

EXPOIN TRADING OY

36.
Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE
Puh 03-313411
info(at)vertex.fi
www.vertex.fi
www.vertex.fi/web/fi/
kalusteiden_valmistus

Tuotehakemisto

numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

ABS-reunanauhat ............................................................... 16
Aihiotuotteet ............................................................... 14, 27
Akustiikkaratkaisut ............................................................ 34
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle .................................. 7
Alumiinikehysovet ................................................................ 7
Betoplex Form .................................................................... 33
Betoplex Wire ..................................................................... 33
CLT -levylinja ...................................................................... 22
CNC-työstöt 5-akseliset ...........................................................
Erikoislistat ......................................................................... 35
Erikoispuutavara .................................................... 4, 14, 21
Erikoisvanerit .............................................................. 14, 35
Filmivanerit ........................................................................ 33
Halogeeni- ja LED-valot ....................................................... 7
Havuvanerit ........................................................................ 33
HDF-levyt ................................................................ 2, 10, 14
Helat, kalustehelat ........................................................ 7, 11
Helatuotteet .......................................................................12
Heloja kalusteteollisuudelle ..................... 10, 11, 18, 19, 20
Helotustuotteet ....................................................... 7, 11, 20
Helotustuotteet ovi- ja ikkunateollisuudelle ...................... 19
Hienosahatutlistat .............................................................. 29
Hihnakuljettimet .................................................................. 3
Hirrentyöstölaitteet ..................................................... 22, 24
Huonekaluteollisuus .......................................................... 34
Huonekaluvetimet ............................................................. 19
Höyläämölaitteet ............................................................... 24
Höyläämölinjat ................................................................... 22
Ikkuna- ja ovihelat.............................................................. 12
Jalopuuaihiot ........................................................ 14, 21, 27
Jalopuuliimalevyt ............................................................... 21
Jalopuusahatavarat ................................................. 4, 21, 27
Jalopuut ................................................. 2, 4, 14, 21, 27, 32
Jalopuutuotteet .................................................... 14, 21, 27
Jalopuutuonti ........................................................ 14, 21, 27
Jalopuuvanerit ........................................................ 2, 14, 21
Jalopuuviilut .................................................... 4, 14, 21, 32
Kaiteet ............................................................................... 35
Kaappien kasaushelat ........................................................ 19
Kaappien liukukiskot, vaimentimet ja pumppumekanismit . 19
Kalustelistat ....................................................................... 17
Kalusteovet ............................................................. 7, 28, 29
Kalusteovet ja puulistat ...................................................... 29
Keittiö- ja komerokalusteiden puupeiliovet.......................... 7
Keittiö- ja komerokalusteiden MDF-levyovet ...................... 7
Keittiö- ja kylpyhuonehelat, tarvikkeet ja laatikot .............. 19

Keittiövarusteet ....................................................... 7, 10, 11
Keittiöiden työtasot ...................................................... 7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet ...................... 7
Keskipakoispuhaltimet ......................................................... 3
Kiinnitystekniikka (BeA) ....................................................... 6
Koivuliimalevyt .................................................................... 4
Koivusahatavara ........................................... 2, 4, 14, 21, 32
Koivuvanerit ................................................................. 14, 33
Koivuviilut ............................................................... 4, 14, 21
Kolmikerroslevyt .................................................................. 2
Kolakuljettimet .................................................................... 3
Komponentit ............................................................... 10, 14
Kontinlastauslaitteet .......................................................... 24
Korit ................................................................................... 10
Korkean kaapiston mekanismit .......................................... 10
Korkeapainejärjestelmät ...................................................... 3
Kostutusjärjestelmät .......................................................... 24
Kovalevyt ............................................................................. 2
Kuorimakoneet .................................................................... 1
Kursot ................................................................................... 8
Kutterit ................................................................................. 8
Käsittelem. tervaleppä laudelautoina tai paneeleina ......... 30
Laatikkoaihiot .................................................................... 17
Laatikkokomponentit ja laatikostot huonekaluihin ....... 7, 11
Lakat ja petsit ..................................................................... 10
Lajittelijat, tukkilajittelijat ................................................... 1
Laminaatit ..................................................................... 7, 14
Lasernauhat ...................................................................... 34
Lasihelat ja lasinliimaustekniikka ...................................... 19
Lastulevyt ................................................................... 10, 14
Lattialautaa ........................................................................ 21
Levytuotteet ...................................................................... 21
Liesikuvut ja -tuulettimet .............................................. 7, 10
Liimat ............................................................................ 7, 10
Liimalevyt ........................................................................... 4
Liimapalkkilaitteet ...................................................... 22, 24
Liukuovijärjestelmät .......................................................... 19
Liukukiskot .............................................................. 7, 10, 11
Lukitusjärjestelmät ............................................................ 19
Lukot ............................................................................. 7, 11
Lämpökäsitelty puu .................................................... 30, 31
Lämpölaitokset .................................................................... 3
Maalit ................................................................................. 10
Massiivijalopuu ....................................................... 4, 21, 27
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Tuotehakemisto

numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon
Massiiviliimalevyt .............................................................. 35 Sahakoneet .......................................................................... 1
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat ........................ 14, 21, 27 Sahatavara ......................................................................... 21
Massiiviset puulevyt...............................................14, 21, 27 Sahatavaran lajittelu- pakkauslaitteet .......................... 8, 24
MDF-levyt pinnoitetut +pinnoittamattomat... 2, 10, 14, 21,33 Sahatavarankäsittelylaitteet .............................................. 22
Melamiinikalustelevyt ....................................................... 10 Sahauslinjat ......................................................................... 1
Melamiinipintaiset vanerit ................................................ 33 Sahojen kuljettimet ...................................................... 8, 24
Melamiinireunanauhat ...................................................... 16 Saranat ....................................................... 7, 10, 11, 12, 19
Metallilaatikot ............................................................. 10, 19 Seinäliitos profiilit .............................................................. 34
Metallinilmaisimet ............................................................. 15 Sidelistat ............................................................................ 17
Mitneraalitasot .................................................................. 34 Siilopurkaimet ...................................................................... 3
MOLDOW-suodattimet ....................................................... 23 Sokkelilevyt kalusteisiin ..................................................... 34
Myymälähelat, shopfitting-helat ja apteekkijärjestelmät .. 19 Sormijatkoslaitteet ............................................................. 24
Määrämittavanerit ............................................................ 33 Sulkusyöttimet ..................................................................... 3
Oksantäytemassa ................................................................. 6 Suodatinletkut ..................................................................... 3
Olohuone- ja makuuhuonekalustehelat ............................. 19 Taitelaminaattiovet ............................................................ 28
Ovet, kalusteovet ................................................................. 7 Takotuotteet ym ................................................................. 12
Oviaihiot .............................................................................. 7 Tasot .................................................................................... 7
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt ........................... 5 Tervaleppäsahatavaraa ........................................... 4, 14, 21
Paneeleja ........................................................................... 21 Terät .......................................................................... 1, 8, 13
Pellavalevyt .......................................................................... 2 Terähuolto ..................................................................... 8, 13
Pinnoituskalvot .................................................................... 7 Terähuoltokoneet ................................................................. 8
Pintakäsittelyaineet ........................................................... 10 Timanttiterät ........................................................................ 8
Pintakäsittelylaitteet .......................................................... 25 Tiskialtaat ...................................................................... 7, 10
Perinnehelat....................................................................... 22 Tukin lajittelulaitteet .......................................................... 24
Purun- ja pölynpoistolaitteet ............................................... 3 Toimistokalustehelat ja tarvikkeet ..................................... 19
Purunpoistolaitteet ................................................. 3, 23, 26 Tyhjiöpumput ja puhaltimet ................................................ 9
Purunpoistoputket ..................................................... 23, 26 Tyvisievistäjät ................................................................... 1, 8
Puruputkistot ................................................................ 3, 26 Työkaluhiomakoneet ............................................................ 8
Putkistojärjestelmät ........................................................... 26 Vaimennetut tuplasivulaatikot ........................................... 10
Puulistat ............................................................................. 29 Valaisimet ................................................................... 10, 19
Puulevyt ............................................................................. 16 Valumarmorialtaat ............................................................. 10
Puunjätteenpolttimet .......................................................... 3 Vanerit .......................................................................... 2, 14
Puureunaiset laminaattiovet .............................................. 28 Vannesahalinjat ................................................................. 22
Puureunanauhat ................................................................ 16 Vannesahaterät ja -huollot ............................................ 8, 13
Puutavarakuivaamot .......................................................... 24 Venevanerit ......................................................... 2, 4, 14, 21
Puutavaran lämpökäsittelyä .............................................. 30 Vetimet kalusteteollisuudelle ............................ 7, 10, 11, 19
Pölynpoistojärjestelmät ......................................... 3, 23, 26 Vetimet ja nupit ................................................................. 12
Pöydänjalustat, sähköiset ja manuaaliset pöytäjärjestelmät .... 19 Viilut ........................................................................4, 14, 21
Rakennus- ja ovihelat ......................................................... 19 Vinterio-viilut ..................................................................... 21
Rakennuspalkit Ugra-S ....................................................... 33 Viilut ja viilutuotteet ................................................... 14, 21
Reuna- ja koristeprofiilit ....................................................... 7 Viilut ja viilulevytuotteet .............................................. 14, 21
Reunalistat ja reunalistanauhat .................................... 7, 10 Viilutetut MDF- ja lastulevyt ................................... 2, 14, 21
Reunanauhat, tasot ja laminaatit ....................................... 34 Viilupuu rakennuspalkit ..................................................... 33
Rulo-ovet ja rulo-järjestelmät ....................................... 7, 34 Väliseinätolpat Ugra-T ........................................................ 33
Ruuvikuljettimet ................................................................. 3
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sis alv + postituskulut
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sis alv + postituskulut
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TILAUKSET
TUULA UITTO tuula@puuviesti.fi, puh. 050 4646 777
tai puuviesti.fi/puuviesti-lehti/tilaus/
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Aineistot: perjantaina 12.10.
Lisätietoja ja tilaukset: www.puuviesti.fi
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Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi
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Tuula Uitto 050 464 6777 tuula@puuviesti.fi
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siin
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Puusta tänä päivänä jalostettavien tuotteiden skaala on laaILMESTYY
AINEISTOT
ja aina rakennuskomponenteista kalusteisiin ja kalusteista
1–2 VK 8
VK 6
hienoihin yksittäisiin tuotteisiin tai tuotesarjoihin, jossa
SUURI KOULUTUS-, INVESTOINTI-, JA ENERGIANUMERO
puun käytön osaaminen on viety äärimmilleen ja laatu on
lahjomattoman
3–4 VK 15 upeaa.
VK 13 Julkaisija: Kristallijulkaisut.

KEVÄÄN TAPAHTUMANUMERO

Xylexpo Milano, Puuseppäteollisuuden ammattipäivät,
TILAUKSET
Puurakentaminen, Rakennuspuusepät

TUULA UITTO tuula@puuviesti.fi, puh. 050 4646 777
tai puuviesti.fi/puuviesti-lehti/tilaus/

5–6 VK 34
VK 32
HABITARE, ALIHANKINTA, OHJELMAT, PINNAT
7

VK 42
VK 41
KEITTIÖ-, JA KIINTOKALUSTENUMERO, ERIKOISJAKELU

8

VK 50
VK 48
SUURI PUU ON DESIGN -NUMERO,
PERINTEISET JOULUMUISTAMISET, KÄSITYÖT
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Ammattilaisen laadukkailla
kalustekomponenteilla ajanmukaiset
ja ajattomat kokonaisuudet.
•
•
•
•
•
•

kalusteovet
työtasot
vetimet
valaisimet
mekanismit
reunanauhat ABS, MEL,
Aitoviilu

Laatua – jo vuodesta 1959

Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
Puhelin (09) 755131, Fax (09) 75513355
E-mail: carlocasagrande@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi
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