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Opening, closing, amazing:
Push to open Silent for ArciTech
Handleless drawers that almost open themselves. And gently close again. Never before has
this convenience been so easy to provide: Fully mechanical, with no connection to the power supply.
The award-winning gentle revolution for purist furniture design.
www.hettich.com
Interested?
Find out more here about
Push to open Silent for ArciTech
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pääkirjoitus

Puuviesti koitti selvittää riittääkö Suomessa puuta kaikille. Tekstin kirjoittamisen aikana Luonnonvarakeskuksen mukaan viime vuonna puustoa poistui metsästä ennätykselliset 87 miljoonaa kuutiometriä. Samaan aikaan uutta runkopuuta kasvoi 110
miljoonaa kuutiometriä. Suomen metsät kasvoivat siten yli 23 miljoonalla kuutiometrillä ennätyspoistumasta huolimatta. Tuskin uuden lehden muste on kuivunut,
kun uusin arvio vuodelle 2040-luvulle asti julkaistiin lehdistössä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) 2040-luvulle ulottuvan metsäinventoinnin mukaan Suomen puuvarat jatkavat kasvuaan, ja suurin puuntuotannollisesti kestävä vuotuinen hakkuumahdollisuus vuoteen 2024 saakka on 84 miljoonaa kuutiota runkopuuta. Vuosina
2025–44 se on jo yli 90 miljoonaa kuutiometriä. Puuta kasvaa ja korjataan, toivottavasti se takaa myös laatupuuta puusepänteollisuuteen Suomesta. Nyt jo välkkyy
uutisia, joiden mukaan hyvälaatuisesta koivusta on jo paikka paikoin pulaa.
Tämä lehti on perinteisesti kalustenumero, tässä numerossa on keskitytty keittiöihin, mutta tulevissa lehdissä teemaa laajenee myös muihin kiintokalusteisiin. Kiintokalusteiden tarve kasvaa rakentamisen buumin ja remonttitarpeiden myötä. Vaikka puurakentamisen odotetaan kaksinkertaistuvan lähivuosina, on sen osuus edelleenkin kohtuullisen pieni kaikesta rakentamisesta. Tulevat ympäristövaatimukset
tosin tulevat mitä varmimmin edistämään sekä puurakentamisen hankkeita, että
puhtaasta puusta tehtyjen kalusteiden ja pintojen menekkiä.
Suunnittelijan ja valmistajan yhteistyö ei aina ole ongelmatonta, siksi on hyvä varautua tuleviin ongelmiin yksityiskohtaisella sopimuksella. Tämän lehden aihetta
käsittelevässä artikkelissa pyritään pureutumaan niihin ongelmakohtiin, joita voi
käytännössä eteen tulla. Onnistunut ja reilu yhteistyö poikii parhaita tuloksia alalle.
Syksy on ollut todella tapahtumarikas. Koneita on esitelty niin Lahdessa kuin Turun
seudullakin. Yritysten omat showroomit ovat hyvä tapa näyttää asiakkaille, kuinka koneet ja ohjelmat toimivat, mitä uutuuksia koneisiin, tai alalle on tuotu. Tilaisuuksissa on myös hyvä mahdollisuus kokeilla koneita käytännössä.
Monet yhteistyökumppanimme täyttivät tänä vuonna pyöreitä vuosikymmeniä.
Puuviesti onnittelee vielä lämpimästi kaikkia ansaitusti juhlivia yrityksiä.
Seuraava Puuviesti on perinteinen – puu on desing -numero.
Tässä numerossa esittelemme myös, mitä designia
puusta voi tuottaa pintoihin ja rakennuksiin.
Tervetuloa mukaan!
Tuula Uitto

Kustantaja
Kristalli-julkaisut

Toimisto
Lemminkäisenkatu 5-7,
15210 LAHTI

Tilaukset ja ilmoitusmyynti avainasiakkaat
Kaarina Julkunen
p. 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

Päätoimittaja:

Tilaushinnat 2018

Tuula Uitto, juttuvinkit
p. 050 4646 777
tuula@puuviesti.fi

(PTY ry ja ProPuu ry jäsenet -20%)
Kestotilaukset 35-47 €
Vuositilaukset 40-50 €
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Toimittajat
Vesa Moilanen
Tuulikki Huusko
Jorma Koivisto
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Puun suosio
sisustamisessa kasvaa
Puulle avautuu sisustamisessa paljon
mahdollisuuksia, uskoo helsinkiläinen
sisustusarkkitehti Kaarle Holmberg.
- Yrityksillä on nyt iskun paikka, hän
sanoo.
Sisustustrendit ovat Kaarle Holmbergin mukaan kovassa muutoksessa.
Minimalismi väistyy ja tarjonta on nyt
kirjavaa. Se voi hämmentää, mutta toisaalta yksilöllisyys on sallittua.
- Valkoisen tilalle tulevat värikkäät ympäristöt ja voimakkaat muodot. Myös
tummat puulajit lisääntyvät, Holmberg toteaa.
Puutuote- ja kalusteteollisuus on
Holmbergin mielestä suurten mahdollisuuksien äärellä. Puu, sen luontaiset ominaisuudet ja värit saavat jälleen

näkyä. Merkkejä on jo markkinoilla.
- Esimerkiksi Ikea myy jo mäntyliimalevystä valmistettua mallistoa.

Kehittämishankkeet
ilahduttavat
Kaarle Holmberg arvostaa suomalaista
puuta. Esimerkiksi koivu on arvokas
raaka-aine. Sen eri laadut tulisi erotella
ja käyttää paras osa kalusteiden valmistukseen. Holmberg nostaa esille erityisesti visa- ja loimukoivun.
- Niistä pitää saada uusia tuotteita, hän
patistaa.
Holmberg iloitsee siitä, että uusia kehittämishankkeita on virinnyt. Hän
uskoo, että puurakentamisen suosion
kasvu on osaltaan sysännyt hankkeita liikkeelle. Holmberg mainitsee esimerkkinä VTT:ssä kehitetyt uudet
materiaalit, sovellukset ja tekniikat.
- Meillä on myös yrityksiä, jotka
hyödyntävät tehdyn työn tuloksia. On muun muassa
kehitetty uusia tuotteita, jotka pohjautuvat puulastun ja hartsin
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yhdistämiseen. Uusissa puupohjaisissa tuotteissa on paljon potentiaalia.

Kalustevalmistus ei katoa

Holmberg muistuttaa, että kalustevalmistus on Suomessa voimakkaasti
kahtia jakautunut. Kodin huonekalujen kohdalla kehitys on ollut heikkoa.
Sen sijaan julkisten tilojen kalusteiden
kysyntä on nosteessa.
- Ei kalustevalmistus ole kuolemassa.
Päinvastoin, meillä on suuret mahdollisuudet.
Yritysten kannattaisi Holmbergin mielestä lisätä verkostoitumista. Yksittäisten tuotteiden sijasta pitäisi kehittää
yhdessä kokonaisia tuoteperheitä. Yhteistyötä tarvitaan siksikin, että uusilla tuotteilla markkinoille pääsy on vaikeaa.

Suunnittelijan on hallittava
mitat, materiaalit ja
niiden ominaisuudet sekä
valmistustekniikat.

- Markkinoinnissa pitää selkeästi kertoa,
että tuotteet on tehty Suomessa. Keskeisiä
asioita ovat myös puun ekologisuus, terveysvaikutukset ja raaka-aineen läheisyys.
Yhteistyömahdollisuuksia kannattaisi
hakea myös puutaloteollisuuden kanssa.
Esimerkiksi rakennemateriaalina yleistyvä CLT kaipaisi Holmbergin mielestä rinnalleen kiinto- ja irtokalusteita.
- Alat voisivat kehittää yhdessä asumisen
kokonaisratkaisuja.
Kun yhteistyöverkostot, tuoteperheet,
laatu ja yhteinen brändi on saatu kuntoon, pitää tuotteita lähteä myymään ulkomaille.
- Suomalaisella designilla on hyvä maine.
Maailmalla suorastaan odotetaan meiltä
uusia puutuotteita.

Materiaalit ja mitoitus
on osattava
Kasvua rajoittavalle ammattitaitoisen työvoiman puutteelle on Holmbergin mielestä löydettävä pikaisesti ratkaisu. Hän
kuitenkin uskoo, että tilanne on korjattavissa, sillä Suomessa on tehokkaasti

toimivia oppilaitoksia.
Meillä on myös lahjakkaita nuoria suunnittelijoita, joille on kysyntää ulkomaillakin.
- Yritysten kannattaa käydä ahkerasti
messuilla tutustumassa nuoriin ja heidän
töihinsä, Holmberg herättelee.
Holmberg muistuttaa, että hyvä suunnittelu lähtee ergonomian ja ihmisen käyttäytymisen tuntemuksesta. Suunnittelijan on hallittava mitat, materiaalit ja
niiden ominaisuudet sekä valmistustekniikat. Keskeisiä asioita ovat funktionaalisuus, visuaalisuus, hyvä maku ja 3D-ymmärrys.
- Jos suunnittelija ja valmistaja eivät näitä hallitse, lopputuloksena syntyy roskaa.
Amerikkalaismallisia valtavia sohvia
Holmberg ei ymmärrä.
- Niiden istuinsyvyys on sellainen, että istuttavuus on huono. Tämän vuoksi sisustustyynyjen käyttö on lisääntynyt riesaksi asti.
Teksti ja kuva: Tuulikki Huusko

Kaarle Holmberg
Studio Holmberg Oy,
perustettu 1995
Sisustusarkkitehti SIO,
Taideteollinen Korkeakoulu 1977
Toiminut sisustusarkkitehtina ja huonekalujen
suunnittelijana vuodesta 1975 lähtien.
Pääsuunnittelija, Lepo Product: 1991 –. Lisäksi suunnitellut lukuisille suomalaisille ja ulkomaisille kalustevalmistajille, mm. IDO:lle kylpyhuonekalusteet.
Sisuste- ja kalustesuunnittelun lehtori, Taideteollinen Korkeakoulu 1988 – 1991 sekä Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti 1986 – 2013.
Tutkija, Suomen Akatemia 1979 – 1981
Suomen Tietokirjailijat ry:n jäsen 2017Julkaisut: Student Designs – Kalusteita neljältä
vuosikymmeneltä 2018, Lepo, 60 vuotta huonekaluja/Lepo Product 2013, Tuotetietous/
Opetushallitus 2010, Kalustemuotoilu Design/
Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti 2000.
Useita palkintoja ja kunniamainintoja, mm.
maailman suurimman puuhuonekalujen suunnittelukilpailun (Asahikawa, Japan Grand Prix
Furniture des. Comp) pääpalkinto 1990, Suomen vuoden sisustussuunnittelija 1991 ja
1994, Pro Finnish Design-muotoilupalkinto,
kunniamaininta 1992 ja 1994.

Vaativienkin kohteiden osaaja
Puusepänliike M. Ruhberg tekee CNC-työstöjä ja erikoishöylätöitä.
Erikoisosaamisena jalopuukomponentit, kuten erikoiset kaiteet,
päätypontatut lattialaudat, sekä harjatut puupinnat, levy- ja
lattialauta/paneelituotteisiin.
Myös muut rakennusten sisäpinta ratkaisut onnistuvat.

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

Kun sinä vaadit puusepältä laatua.
Kysy Mikolta p. 03 877 87710, GSM 0500 494 622
mikko.ruhberg@mruhberg.fi
Puusepänliike Ruhbergin osaava henkilökunta ja uusin
tuotantoteknologia on valjastettu palvelemaan yrityksesi hankkeita.

Soita ja kysy lisää!
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Savon Keittiökeskuks 30 vuotta

Harrastuksesta se alkoi
Harrastuksesta se alkoi lukioikäisenä - kiinnostus puuhun
ja lähinnä konepuusepäntöihin. Kotosalla Siilinjärven
Pöljällä kellarissa verstas, jonne perheen isä hommasi koneita puuntyöstämistä varten.
Harrastepohjalta päiväsaikaan
ovia ja kaapistoja sukulaisille
- iltaisin soittohommia tanssimusiikkibändissä. Sittemmin
oman omakotitalon autotallin
puupajassa valmistui uunituoreelle parille yhteen muuttamisen jälkeen koivusta sänky,
päätyineen ja ”krumeluureineen”. Ja sitten muun muassa
puuharrastajan siskolle keittiöön kaapit ja ovet koivusta.
Kiinnostus puuntyöstökoneisiin ja ”niiden ihmeelliseen
maailmaan” kiinnosti - koneita piti purkaa ja koota, ja myös
valmistaa itse tarpeen mukaan.
Uskaltautuminen puun parissa toimimiseen vuokratilassa
ja työvoimatoimistoon hakemaan työllistämistukea. Tukipapereiden saaminen olikin tiukassa, kun hakija oli
”vain ylioppilas”, vailla muuta koulutusta. Starttiraha tuli
ja syntyi T:mi Siilin Kalustepaja, jonka aputoiminimeksi
tuli Savon Keittiökeskus. Pari vuotta sitten yhtiömuoto
muuttui osakeyhtiöksi, Savon
Keittiökeskus Oy:ksi.
Edellä kerrottu lukioikäinen puuharrastaja ja tanssimusiikintaitaja on Savon

Anna-Maija ja Ismo
Puurunen sanovat, että
yrityksen on pystyttävä
vastaamaan monenlaisiin asiakastarpeisiin ja
toivomuksiin - sitä ei löydy
nettikaupasta.
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Keittiökeskus Oy:n tehtaanjohtaja Ismo Puurunen, jonka
matkassa puuntyöstöalalla on
toiminnassa mukana ollut hänen puolisonsa, Savon Keittiökeskus Oy:n toimitusjohtaja
Anna-Maija Puurunen. Kolme vuosikymmentä yritystoimintaa täyttyy ja perjantaina
23.11. Ismon nimipäivänä yritys viettää syntymäpäiväänsä.
Noihin vuosikymmeniin kuuluu alkuvuosien ajankohdaksi
sattuneet lamavuodet, jolloin
”työt loppuivat kuin veitsellä
leikaten”, kun rakentaminen
pysähtyi. Vuokratiloista yritys pääsi vuokralle Siilinjärven
kunnan ”vastaanottohalliin”
ja kun sittemmin toiminta oli
laajentunut jo kahteen vuokrahalliin, oli aika alkaa katsella
tonttia ja isompien toimitilojen mahdollisuutta. Laskelmat
osoittivat, että investointi on
realistisella pohjalla.
- Oli ihmettelijöitä, kun uutta hallia alettiin rakentaa lamavuosina. Kyseessä oli tuolloin
ainoa rakenteilla olevan teollisuusrakennus Savossa, kertoo
Ismo Puurunen, jonka mukaan tuotantotiloille rakennettiin ”jatkopätkä”, investoitiin

koneisiin ja saatiin ”täysiverinen tehdas”. Nykyisellään Savon Keittiökeskus Oy:llä on
Siilinjärven teollisuusalueella
käytössään n. 880 neliötä ja lisäksi n. 400 neliötä Lapinlahden Lukkarilassa, jossa yhtiö
valmistaa liukuovet sekä lasija metallityöt.

Asiakaslähtöisyyttä
Yhtiön fokus on omassa osaamisessa kalusteidenrunkojen
valmistuksessa. Melamiiniovet
yritys tekee itse, MDF-ovista on siirrytty pois kokonaan.
Kalusteiden puuovet tulevat
alihankintana. Savon Keittiökeskus on täyden palvelun
kalustekeskus erikoisalanaan
keittiö-, kodinhoitohuone-,
saniteettitilojen-, ym. kodin
kalusteiden valmistus - myös
erikoismittaisten kalusteiden
osalta.
- Suunnittelemme asiakaskohtaiset kalusteet. Edelleen
meille tulee asiakkaita, joiden
vanhemmille tai isovanhemmille on tehty kalusteet, kertovat Anna-Maija ja Ismo jatkaen, että perheen lapset ovat
”syntyneet porakone kädessä”.
Tällä hetkellä perheen lapsista

Loviisa ja Liina ovat tuotannon puolella töissä.
Julkisen rakentamisen osalta
Puuruset näkevät nykytilanteen outona - hankintaperusteena on monesti halvin hinta - siihen Savon Keittiökeskus
ei ole lähtenyt. Materiaalierot
hinnanmuodostuksessa tulisi
ymmärtää ja myös muistaa, että paikallinen yritys työllistää.
Keittiökalusteet ovat myös sisustuselementti asiakkaan toiveiden mukaan - yhtenä esimerkkinä Savon Keittiökeskuksen valmistama täysin
musta keittiö mattapintaisena.
- Harmaasta ollaan siirtymässä ruskeaan, valkea on edelleen
muodissa täysmattana, kiiltävä
on jäänyt pois. Ja ilahduttavaa
on, että puuovia kysytään entistä enemmän, toimitusjohtaja Anna-Maija Puurunen toteaa.
Teksti ja kuvat:
Vesa Moilanen

Lähes näkymätön induktioliesi
Savo Design tuo yhdessä Ylämaan Graniitin kanssa Suomen markkinoille suoraan
kivikomposiittitasoon integroitavan induktiolieden. Liesi on kirjaimellisesti osa keittiön työtasoa – näkyviin jää
vain käyttöpaneeli sekä neljä
keittoaluetta, jotka ovat samaa
materiaalia tason kanssa. Savo

Stone on lähes näkymätön osa
keittiötä.

liesi on mahdollista sulauttaa
saumattomasti sisustukseen.

Kalusteisiin integroitavat kodinkoneet jättävät tilaa sisustukselle ja antavat keittiölle yhtenäisen, viimeistellyn ilmeen.
Savo Stone tuo keittiöihin integroitavien kodinkoneiden
uuden ulottuvuuden. Ensimmäistä kertaa Suomessa myös

Savo Stone toteutetaan aina
yksilöllisenä ratkaisuna yhteistyössä Ylämaan Graniitin kanssa Cosentino Dekton -tuoteperheen kivikomposiittitasoihin. Erittäin kovaa kulutusta
kestävä Dekton soveltuu erinomaisesti keittiön työtasoksi.

Huomaamattoman Savo Stonen ansiosta työtason kaunis
materiaali pääsee esille uudella
tavalla. Huippu-uutuus oli ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä syksyn Habitaressa.

Savo Design & Technic Oy
Savo Design & Technic Oy on suomalainen perheyritys, joka tarjoaa laadukkaita, arkea helpottavia ratkaisuja kaluste- ja rakennusteollisuudelle sekä jälleenmyyjäverkoston
kautta kuluttajille.
Ylämaan Graniitti Oy
Ylämaan Graniitti Oy valmistaa korkealaatuisia sisustuskivituotteita graniitista
ja kvartsikomposiitista. Nykyaikaiset tuotantomenetelmät, viimeisin teknologia ja vankka ammattitaito takaavat huipputuotteen. Ylämaan Graniitti tarjoaa
yhdessä jälleenmyyjiensä kanssa asiakkailleen monipuolista palvelua materiaalin valinnasta aina asennukseen saakka.
Kitzen KZN Oy
Kitzen on suomalainen kiintokalustevalmistaja, joka on erikoistunut mittaja materiaaliräätälöityihin keittiöihin ja säilytysratkaisuihin. Kitzen pyrkii aina tekemään keittiöstä visuaalisen elämyksen, käytännöllisyyttä unohtamatta. Kitzenin tarjoama palvelu sisältää suunnittelun, tasot, vesikalusteet, kodinkoneet ja asennuksen.

MDF- ja HDF-levyt
Lastulevyt Saunalevyt

Puu
Massiivilaminaatit pitää
Jalopuut tuntea.
Massiivitasot Sisustuslevyt

Laminaatit

Levynpaloittelu Särmäyspalvelu

OY NOVO WOOD LTD

Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola, Finland

Puh. +358 207 209 400
info@novowood.fi
www.novowood.fi
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Yksinyrittäjä minimoi riskin

Kajaanilainen Timo Niskanen on valinnut toimintamalliksi yksin yrittämisen. Hänen
yrityksensä Kainu Keittiöt Ky
myy ja asentaa kodin keittiö- ja
kiintokalusteita.
Yhden henkilön malli sopii Timo Niskaselle. Näin hän minimoi kiinteät kulunsa, eivätkä
alan kausivaihtelut käy ylivoimaisiksi.
Niskanen perusti yrityksensä toukokuussa 2014. Hän oli
tuolloin vasta 29-vuotias, mutta takana oli jo pitkä kokemus
kalustealalta.
Valmistuttuaan taloushallinnon merkonomiksi vuonna
2004 Niskanen työskenteli seitsemän vuotta valtakunnallisen kalusteliikkeen palveluksessa. Viimeinen vuosi kului myyntipäällikön tehtävissä. Päätehtävänä oli noin
kahdenkymmenen myyjän
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kouluttaminen.

rakennusliikkeet.

- Vaihtuvuus oli aika suurta.
Alkoi tuntua, että se ei ollut
minulle ominta hommaa, hän
kertoo.

Mies ja auto

Niskanen jättäytyi pois myyntipäällikön tehtävästä ja alkoi miettiä yrittäjäksi ryhtymistä vuonna 2013. Sopivasti lähiseudulla oli alkamassa
yrittäjyysvalmennuskoulutus.
Kurssin aikana liiketoiminta
jalostui ja konkretisoitui yritykseksi.
Niskanen on tyytyväinen yrityksensä tilanteeseen. Se turvaa elannon ja plussana ovat
tyytyväiset asiakkaat. Työ tarjoaa myös sopivasti vaihtelua.
- Uusi asiakas on aina uusi
haaste.
Yrityksen tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat kotitaloudet, asuntosijoittajat sekä

Vaikka Niskanen on yksinyrittäjä, ei hän kuitenkaan toimi
yksin. Apuna ovat luonnollisesti verkostot.
- Olen huomannut, että en
pysty tekemään kaikkea itse.
En voi sekä myydä että asentaa.
Asentamisesta vastaa toinen yrittäjä, Juha Heikkinen. Myös
kuljetukset hoituvat ostopalveluna.
Kiinteiden kulujen hallinta
näkyy myös siinä, että Niskasella ei ole lainkaan toimitiloja. Suunnittelu tapahtuu asiakkaan luona kotikäynnillä.
Ovi- ja muut mallit, mittausja muut välineet kulkevat autossa mukana.
Asiakkaan luona Niskanen

kaivaa esiin tietokoneensa ja
avaa siinä olevan suunnitteluohjelman.
- Teen tarkat suunnitelmat paikan päällä. Näin varmistan, että asiakas näkee mitä saa ja että
keittiö on juuri sellainen kuin
hän haluaa.
Niskanen hankkii kaikki tarvitsemansa tavarat Lapinlahdelta Mellanolta. Hän kiittää
nopeaa tavarantoimitusta.
- Lyhimmillään toimitusaika
on seitsemän työpäivää.
Kun kaikki tarvittava tulee yhdellä tilauksella samasta paikasta, ei yritys tarvitse myöskään omaa varastoa.
Timo Niskanen korostaa yrityksen jatkuvan kehittämisen
merkitystä. Yritys on muutaman vuoden ajan osallistunut
AINA-tuotemerkin brändäämiseen.

Puu on tulossa
Kalusteiden pintamateriaali on
tällä hetkellä yleensä mdf-levyä
ja rungot lastulevyä. Materiaaleissa Niskaselle tärkeitä asioita
ovat laatu ja kotimaisuus.

ja sen vuoksi kysyntä heilahtelee.
Niskasen mielestä nyt on kuitenkin näkyvissä merkkejä
massiivipuukalusteiden kysynnän lisääntymisestä. Hän

toivookin kalusteteollisuuden
kehittävän uusia massiivipuutuotteita.
Itse hän käyttää mielellään
puuta ja uskoo sen myönteisiin mielikuviin.

- Puu on vanhetessaankin komistus!
Teksti:Tuulikki Huusko
Kuvat: Martti Huusko

Vuonna 2008 alkaneen laman
jälkeen edullisemmat ratkaisut
valtasivat markkinaa massiivipuisilta tuotteilta. Lisäksi Niskanen muistuttaa, että makutottumukset elävät.
- Ennen kodeissa oli paljon
puolipaneeleita ja paneelikattoja. Välillä halutaan vaihtelua

Kainu Keittiöiden
päämarkkina-alue on
Kainuu ja sen ympäristö,
mutta toimituksia on
muuallekin. Toistaiseksi
kaukaisimmat kohteet
ovat Ivalo ja Kerava,
Timo Niskanen kertoo.

Kalusteteollisuuden komponentit
-

alihankinta
sopimusvalmistuskomponentit
varastoidut keittiökomponentit
levyt
työtasot
nauhat
helat ja varusteet

E J Hiipakka Oy

www.ejh.fi

020 7689 530
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Asuntomessujen parhaat keittiöt
Työtehoseura arvioi vuosittaiseen tapaansa Asuntomessuilla Porissa esillä olleet kohteet ja niiden keittiöt. Nähtyjen
ratkaisujen valossa he toteavat, että avokeittiön ja olohuoneen liitto on tullut jäädäkseen. Näin ruoanlaitto, oleskelu ja itse
ruokailu tapahtuvat yhdessä tilassa. Keittiöistä on luonteva yhteys terasseille, joita tämän vuoden messutaloihin oli rakennettu runsaasti.
- Ruoan merkitys on kasvanut ja ruokaa
halutaan valmistaa yhdessä, eikä jättää
kokkia yksin oven taakse keittiöön. Avokeittiöt ovat esimerkki siitä, kuinka ruokatrendit heijastuvat suoraan myös keittiöiden suunnitteluun, kertoo Työtehoseuran tutkimusjohtaja Heli Mäntylä.
Avokeittiöissä usein nähtävät saarekkeet

on myös toteutettu Työtehoseuran arvioiden mukaan onnistuneesti.
- Saarekkeet ovat riittävän kokoisia, ja niihin on sijoitettu toisilleen tärkeät liesi sekä lavuaari samaan yhteyteen. Näin vältetään monet vaaratilanteet, joissa kuumasta pastakattilasta lähdetään kaatamaan vesiä pois toiselle puolelle keittiötä, Mäntylä
huomioi.
Työtehoseuran tekemät huomiot antavat
myös ajattelemisen aihetta. Vetimettömiä ovia suunniteltaessa kannattaa muistaa, ettei sormiuraa kannata jättää niin
matalaksi, että esimerkiksi astianpesukoneen avaaminen olisi hankalaa. Kodinkoneissa on olennaista käyttökorkeuden
optimointi. Astianpesukone on monella

13

Lintula Iso valoisa avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan

sekä terassille, luonnehtii Työtehoseura. Plussaa saivat aamiaiskaappi ja sinne sijoitettu
mikroaaltouuni, keittiötason ja välinen etäisyys, runsas työskentely- ja laskutila ja
hyvät vetimet. Miinusta astianpesukoneen ja uuniin sijainti. Kuva Tomi Glad

10

WWW.PUUVIESTI.FI

Työtehoseuran parhaat keittiöt kohteet
13, 26 ja 30.

Työtehoseuran vinkit tekijöille

Kohde

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340

keittiön käytetyin kone, jolloin sen sijoittaminen 30-40 cm korkeuteen parantaa
käyttöergonomiaa. Myös keittiön suunnittelemista talon yläkertaan kannattaa
harkita huolella.

Casa Terde Toimiva,
avara avokeittiö, josta luonteva yhteys
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille
sekä uunit hyvällä käyttökorkeudella.
Työskentely- ja laskutilaa runsaasti,
saarekkeessa tilaa istua, hyvät vetimet.
Miinusta tuli astianpesukoneen
käyttökorkeudesta ja saarekkeen vesipisteen
puuttumisesta sekä keittotason ja altaan
välinen etäisyydestä.

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILUJA LAMINAATTIPINTOJA

- Loppujen lopuksi keskeistä on kuitenkin yksilöllisyys – kenen keittiöstä on
kyse. Perheen, joka ei esimerkiksi käytä paljon mikroaaltouunia, ei välttämättä tarvitse pystyä sijoittamaan juuri tätä
kodinkonetta ergonomian kannalta kaikista suotuisimmalle paikalle keittiössään,
Mäntylä toteaa.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Bunkkeri, Porin keittiökeskus

Solid House b, Charmia-keittiö

Kohde

26

Talo Haltijatar Tilava ja

avara avokeittiö, joka on luontevasti
yhteydessä oleskelutilaan sekä
terasseille. Toisella terassilla
hyötykasvipuutarha. Plussaa sai
keittiötason ja astianpesukoneen
välinen etäisyys, uunin käyttökorkeus,
kaksi astianpesukonetta, saarekkeen
runsaat säilytystilat, kätevä
aamiaiskaappi, hyvät vetimet.
Keittiön sijainti 2. kerroksessa
sai vähän miinusta.

Asuntomessujen keittiöt tyyliltään avoimia ja tummia
Tämän vuoden asuntomessujen keittiöiden väri vaihteli trendikkäästi kirkkaasta valkoisesta harmaaseen ja mattamustaan. Saarekkeet ja avoimuus ovat tulleet jäädäkseen keittiöihin. Keittiön
tumma sävy pehmenee yhdistämällä mustaa vaaleamman puun
kanssa, tai valkoiseen harmaata. Myös käytön sujuvuuteen on
kiinnitetty huomiota ovissa, joiden pinta hylkii tahroja ja joiden pomppusalvat ovat käteviä käyttää. Välitilojen vaihtoehdot
tuovat keittiöihin väriä ja ilmettä.

Sidelistat
keittiökalusteteollisuuteen,
laatikkoaihiot
huonekaluteolliuuteen
45 v kokemuksella.

KILPAILUKYKYISIN HINNOIN

Pyydä tarjous se kannattaa:

tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi
puh. 0400 644360
Villa Edlan keittiössä yhdistetään kauniisti harmaata, valkoista ja
puuta tasossa. Keittiössä Casagrande-rungot, Josadoor-ovet, Ecolam-tasot, Hahle Mora-hanat ja Lanka ja muovi korit.

www.tj-koivukoski.fi
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Laadukasta puuta
tarvittaessa jatkojalostettuwna
Oy Woodim Finland Ltd. on jalopuiden ja
massiivipuisten liimalevyjen maahantuoja ja
tukkuliike. Jo vuosikymmeniä Pohjois-Amerikasta laatupuuta maahan tuova Woodim,
voi luottaa puun saatavuuteen. Kestävän kehityksen periaatteen mukainen toimintamalli
on yritykselle erityisen tärkeää ja siksi Woodim varmistaa aina myymiensä puutavaraerien alkuperän.
- Pitkäaikaiset liikesuhteemme tavarantoimittajiin ympäri maailman takaavat nämä
luotettavat toimitukset, kertoo Jori Majava
Woodimista. Yli 25 puulajin varastovalikoimasta löytyy monenlaista puuraaka-ainetta
asiakkaan tuotteisiin ja kohteisiin.
- Toimitamme kaikkia tuotteitamme myös
jatkojalostettuina asiakkaan tarpeen mukaan,
Majava jatkaa. Woodim tekee tiivistä yhteistyötä Ecosilvan kanssa. Ecosilva Oy:n omistaa Perttu Hämäläinen, jolla on yli 20 vuoden
kokemus alalta. Yritys sijaitsee Iitissä, Lahden
ja Kouvolan välissä.
- Ecosilva Oy:ssa panostetaan laatuun ja korkealuokkaisiin raaka-aineisiin - lastulevyä ei
verstaaltamme löydy, Perttu Hämäläinen toteaa.
Nykyaikainen varastoterminaalimme Lahdessa hyvien kulkuyhteyksien varrella

mahdollistaa joustavan logistiikan ja nopean
asiakaspalvelun.
Jori Majava rohkaisee asiakkaita kysymään
reilusti eri puiden ominaisuudesta ja Woodimin valikoimista.
- Kannattaa kysyä, mitä puulajeja meillä on,
ja mikä toimii meidän mielestämme parhaiten, Jori Majava sanoo. Kannattaako lehtikuusta laittaa kaikkiin kohteisiin, johon kestävämpi puulaji voisi olla parempi vaihtoehto.
- Paras tulos kohteisiin tulee tietenkin yhteistyöstä. Me pyrimme olemaan kokonaisvaltainen yhteistyökumppani, jossa laatu, toimitusvarmuus, jatkojalostus ja hinta-laatusuhde
ovat tasapainossa, Majava painottaa.

Woodim tuo yksin oikeudella maahan Lesonitin HDF-H10 levyjä.
- H10 on ollut jo vuosikymmenet oviteollisuuden luottotuote maalattujen ulko-ovien
pintamateriaalina, se sietää kosteutta hyvin,
Majava jatkaa. Yksi Woodimin erikoisuuksia
on ex-bourbon -tynnyrit tislaamo- ja panimoteollisuuden käyttöön.
Teksti: Tuula Uitto

Nyt myös laaja valikoima
MDF- ja HDF-levyjä
Woodim varastoi nykyään myös laajan valikoiman MDF- ja HDF-levyjä sekä erilaisia
jatkojalosteita. MDF-levyistä yritys keskittyy
muun muassa erilaisiin erikoistuotteisiin kuten paloa hidastaviin ja kosteudenkestäviin
levyihin.
- MDF-levyvalikoimamme on mahdollisimman asiakaslähtöinen ja kehitämmekin sitä
jatkuvasti, Majava sanoo.

Ammattitaitoinen puutavaran toimittaja.

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

Ensiesittelyssä asuntovaunu puusta
Salvos Finland Oy:n sauna- ja
mökkivaunutuoteperheet saavat
kaksi uutuusmallia, jotka lanseerattiin Lahden Caravan -messuilla syyskuussa. Kuuden olemassa olevan mallin lisäksi malliston lippulaivamallit saavat nyt
myös omat talviversionsa.
- Meillä on ollut kovasti kysyntää
talvikäyttöön soveltuvista suosituimmista mökkivaunumalleistamme. Winter Editionin talvilämpimät ikkunat, eristetty ovi
ja muut talvivarustelut tekevät
mökkivaunuistamme mahtavia ajanviettopaikkoja nyt myös
talven yli, Saunavaunut.fi kotimaan myynnistä vastaava Reijo
Määttä kertoo.

-Tähän saakka olemme esitelleet
tuotteitamme lähinnä rakentajamessuilla. Odotammekin innolla millaisen vastauksen tuotteemme saavat Caravan -väen
keskuudessa, Määttä jatkaa.
Sauna- ja mökkivaunut ovat kotimaisen Salvos Finland Oy:n
valmistamia rakennuslupavapaita ja liikuteltavia sauna-,
mökki- ja kylpyvaunuja, jotka
toimitetaan aina 100 prosenttisesti valmiina asiakkaalle. Kaikki malliston rakennukset ovat
rekisteröityjä tieliikenteeseen,
jolloin rakennusta voi siirrellä tarpeen mukaan esimerkiksi
kesä- ja talvipaikan välillä. Sauna- ja mökkivaunujen myynti

on yli nelinkertaistunut vajaassa
vuodessa. Myös vientimyynti on
käynnistynyt lupaavasti.
-Suomalaiset ovat ottaneet hyvin
vastaan sauna- ja mökkivaunutuoteperheemme. Ainutlaatuisen malliston avulla voimme tarjota asiakkaillemme liikuteltavan
ja rakennuslupavapaan rakennuksen tuotuna täysin valmiina
asiakkaan pihaan ja vieläpä edulliseen hintaan, Saunavaunujen
Määttä kertoo. Perustuksethan
tulevat lisäksi aina kaupan päälle, Määttä jatkaa vielä hymyillen.

Caravan -harrastajien
määrä on suuri
Caravan -harrastus ei ole kuihtumassa, sillä caravaanareita on
rekisteröityneenä alan kattojärjestöön SF Caravaniin jo reilusti
yli 160 000. Monet caravaanareista ovat toisen polven harrastajia. Lahdessa alan harrastajat
kokoontuivat Caravan -messujen tiimoilta syyskuussa.
Lahden Caravan on lähes 20-vuotisen historiansa aikana vakiinnuttanut asemansa alan päätapahtumana Suomessa. Yhteistyössä.
Teksti: Tuula Uitto

Kuvat: Salvos, Tuula Uitto
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Skandinaviska Träimport 50 vuotta

Eettisesti tuotettu puu on tärkein
Lahtelainen Skandinaviska Träimport juhlii Suomessa 50-vuotista taivaltaan tänä vuonna.
Perustamisvuodestaan 1968 lähtien Skandinaviska Träimport on toimittanut puu- ja puupohjaisia materiaaleja eri puolilla maailmaa sijaitsevilta toimittajilta asiakkailleen Suomessa
ja naapurimaissa. Yrityksen omistaa ruotsalainen Kjell Kärnsundin perustama göteborgilainen perheyritys Kärnsund Wood Link vuodesta 1985 lähtien. Yrityksen asiakaskunta
on laiva – ja puusepänteollisuudessa, jonne yritys toimittaa muun muassa laminaattia ja
puupohjaisia raaka-aineita. Puun tuontialueena on koko maailma.
Suomessa käytetään paljon kotimaista puuta, mutta joidenkin puulajien saannin epävarmuus pistää yrityksiä miettimään myös muita vaihtoehtoja. Käytettävän puun valintaan
vaikuttaa tietenkin se, mihin sitä käytetään.
- Eksoottista materiaalia haluaville asiakkaille toimitetaan esimerkiksi tiikkiä, mahonkia
ja irokoa, Kärnsund kertoo. Myös MDF-levyissä yritys keskittyy erikoistuotteisiin kuten
palon ja veden kestävyyteen. Yhä useimmin asiakkaat haluavat myös varmuuden puun
alkuperästä.

Träimportin 50-vuotis juhlissa
Lahdessa Esa Eskelinen ja
Kjell Kärnsund esittelivät Träimportin
uusinta tuotetta, Avonite Solid
Surfaces kivikomposiittilevyä,
jota voi lämpökäsittelyllä muotoilla
lähes millaiseen muotoon tahansa.

- Tietenkin meidän pitää olla varmoja siitä, että toimittamamme puut eivät vaaranna luontoa ja ovat eettisesti tuotettuja, Kjell
Kärnsund painottaa. Jo vuonna 2013 voimaan tullut EU:n puutavara-asetus velvoittaa varmistamaan kaupattavien puutuotteiden laillisuus. Asetus on osa maailmanlaajuista toimintaohjelmaa.
- Pyrimme ostamaan tuotteemme sertifioiduilta toimittajilta, hän sanoo. Maahantuojat hyödyntävätkin sertifikaatteja tuonnissaan. Niistä keskeisempiä ovat PEFC ja
FSC, joissa määritellään ympäristön huomioivan, sosiaalisesti hyödyllisen ja taloudellisesti kannattavan metsänhoidon vaatimukset. Vaikein ostomarkkina sijaitsee Myanmariassa, jonka viranomaisten papereiden
luotettavuuden EU ja Yhdysvallat ovat kyseenalaistaneet.

Eksoottiset luonnon kestopuut
Eksoottiset luonnon kestopuut kasvattavat suosiotaan Suomessa, vaikka useiden eksoottisten puulajien ominaisuuksia ei vielä kovin hyvin tunneta.
- Esimerkiksi afrikkalainen azobe vastaa kestävyydeltään jopa betonia ja terästä, mutta ei
ole niin painavaa, sanoo Esa Eskelinen Träimportin Lahden pisteeltä. Myös bilinga tunnetaan huonommin, vaikka sen lahonkesto on huippuluokkaa.
Träimport kehittää ulko- ja viherrakentamisesta uutta tuontipuiden markkinaa. Tällä hetkellä yritys on toimittanut kestäviä ja luonnonmukaisia puuratkaisuja, niin penkkeihin
kuin siltoihin eri kaupungeille. Voit löytyy bilingaa Vantaan kirjastopuistosta tai Jyväskylän
keskustan penkeistä. Siltojen rakentamisessa käytetään pääosin azobea sen poikkeuksellisen korkean vahvuuden (D70) vuoksi. Tukholmassa azobea on käytetty kevyen liikenteen
väyliin kävely- ja pyöräilypinnoiksi. Kjell Kärnsund toivoo vuoropuhelun suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa lisäävän vielä enemmän keskustelua materiaaleista.
- Mikä sopii mihinkin, me tunnemme puulajit, he kohteensa. Luonnon puumateriaalit
ovat kestäviä, eikä niitä tarvitse kyllästää, jotta ne kestävät ulkona, Kärnsund painottaa.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto
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Skandinaviska
TräimportGöteborgilaislahtelainen yritys
Kärnsundien perheyrityksistä Kärnsund Wood Link toimii Göteborgista ja
Skandinaviska Träimport Lahdesta käsin. Skandinaviska Träimport tuo maahan yli 30 puulajia. Kauppaa on jonkin verran myös naapurimaihin kuten
Venäjälle ja Norjaan. Yrityksien yhteen
laskettu liikevaihto on noin 23 miljoonaa euroa.

Eurotec 30 vuotta

Luotettavaa konekauppaa jo 30 vuotta
Puusepänteollisuuden koneja laitetoimittajana on suuri
merkitys sillä, että päämiesten
tuotteet ovat nopeasti kehittyvässä tekniikassa ajanmukaisia sekä hintakilpailukykyisiä.
Eurotecillä on ollut taito vastata näihin tavoitteisiin. Näin
aloitti yrityksen perustaja
Markku Wuoti juhlapuheensa Eurotecin 30-vuotisjuhlissa
syyskuussa Naantalissa, jonne
oli kutsuttu runsaasti yhtiön
päämiehiä ja yhteistyökumppaneita.
- Tärkeää on myös se, että henkilökunta on osaavaa, sekä hyvin motivoitunutta tehtäväänsä. Tämä vuosijuhla vahvistaa
sen, että Eurotec on tässä onnistunut hyvin, hän jatkaa.
Päätös yrityksestä syntyi keväällä 1988, kun kolme ammatillisesti toisiinsa tutustunutta kaveria lähtivät yhdessä
messumatkalle Hannoveriin.
Alalla pitkään olleet ja uusia
haasteita etsivät Ilkka Lainema ja Pentti Hautala tulisivat
suunnitelman mukaan vastaamaan yrityksen operatiivisesta toiminnasta, ja Markku
Wuoti ottaisi henkilökohtaisen vastuun yrityksen perustamisesta ja toimitusjohtajan
tehtävistä. Jo saman vuoden
toukokuussa kaverukset lähtivät Milanon puuteollisuuden messuille. Suomessa elettiin tuolloin puuteollisuuden

murroskautta ja monet päämiehet etsivät luotettavia
kumppaneita. Ilkka Laineman
ja Pentti Hautalan toimintaan
luotettiin ja Eurotec sai näin
nopeasti hyviä ja tunnettuja
edustuksia, joista monet ovat
Eurotecin yhteistyökumppaneita yhä edelleen.
Eurotecin toisella tilikaudella henkilökuntaan tuli Anssi
Tiira vastamaan uuden edustuksen DMC- hiomakoneiden sekä Lounais-Suomen
alueen myynnistä. Liikevaihtoa 1990 tilikaudelle syntyi
4,4 milj. euroa ja tulos oli hyvin positiivinen. Henkilökuntaa oli edelleen lisätty ja yrityksen usko tulevaisuuteen
oli vahva ja Eurotec käynnisti rakennustoimet uusien toimitilojen rakentamiseksi Seinäjoelle. Eurotecin Seinäjoen
hienon 650 neliön hallin avajaisia vietettiin helmikuussa
1991 ja samalla julkaistiin Eurotec Oy:n osake-enemmistön
siirtyneen yrityksen toimivalle johdolle; Ilkka Lainemalle,
Pentti Hautalalle sekä Jukka
Niiniölle. Samalla Lainema
siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi.

glasnost uudistus. Eurotec
avasi rohkeasti tiedusteluja
Baltian maihin, mistä puuttui
kehittynyt tekniikka. Neuvostoliiton kaatuminen lopetti kuitenkin Suomen kulutusjuhlat ja valuuttapako yltyi
Suomen Pankissa.
Vuosituhannen viimeisenä
vuonna 1999 syntyi osakkeenomistajilla jälleen toukokuun
Hannoverin messuilla periaateratkaisu myydä Eurotecin
osakkeet Anssi Tiiralle, Veijo
Jaakkolalle sekä Heikki Koskiselle, joka toteutettiin järjestelyjen jälkeen marraskuussa. Ilkka Lainema sekä Jukka
Niiniö jäivät kuitenkin yhtiön
palvelukseen kaupan jälkeen,
mutta Hautala jäi eläkkeelle.
Uusilla yrittäjillä motivaatio
oli kohdallaan ja 2001 liikevaihto kohosi ennätystasolle
lähes 6 miljoonaan euroon ja

samalla syntyi päätös rakentaa
uudet hienot toimitilat Naantaliin, jonka avajaisia vietettiin
14.3.2002, samalla paikalla,
jossa yrityksen juhlia vietettiin syyskuussa.
Puusepänteollisuus oli siirtynyt CNC -ohjattaviin konekantoihin ja robottiyksiköt
alkoivat tulla esille. Henkilökunnalla on aina ollut paljon
opittavaa, siinä koulutuksessa
Eurotec kuitenkin on onnistunut hyvin. Liikevaihdon taso
on myös pysynyt kohtuullisen
tasaisena. Hyvänä onnistumisena voidaan pitää sitä, että 20
vuoden työskentelyn tuloksena liikevaihtoa oli kertynyt
noin 80 miljoonaa euroa, nyt
tietysti paljon enemmän.
Teksti: koottu
Wuotin puheesta
Kuvat: Tuula Uitto

Idänkauppaa ja uudet
omistajat
Eurotec teki rohkeaa idänkauppaa, kun Neuvostoliitossa oli alkanut Gorbatšovin

Yhteistyökumppanilta Vitapilta Massimo Bussagli
ja vuodesta 1999 lähtien
Eurotecin ohjaimissa ovat
olleet Anssi Tiira, Heikki
Koskinen ja Veijo Jaakkola.

Eurotecin ensimmäinen ja nykyinen toimitusjohtaja Anssi Tiira ja Markku Wuoti.

Heikki Koskinen ja
Eurotecin pitkäikäisimpiä päämiehiä Italiasta
Marco Alberti.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Kivioja Engineering Oy 25 vuotta

Juhlivan Kivioja Engineering strategia
palvelee asiakkaan tarpeita
Finnbaum on myös ABB-robottipartneri. Robottia käytetään omien
työntekijöiden kouluttamiseen ja
asiakkaiden ideoiden ja
sovellusten testaamiseen.

Neljännesvuosisataansa juhlivan Kivioja Engineering Oy:n
tarina alkaa 90-luvun lamasta,
kuten monen muunkin yrityksen. Toimitusjohtaja Simo-Pekka Kivioja kertoo, että tie on ollut välillä kivinen,
mutta yrittäjyys on ollut hänelle oikea tapa tehdä oman
alansa työtä.
Vuonna 2004 yritykselle tarjoutui mahdollisuus aloittaa
omaa tuotantoa, kun puuntyöstökoneita rakentava yritys meni konkurssiin Vetelissä.
- Puualan yrityksissä oli vielä

tuolloin hyvin alhainen automaatioaste ja näin, että siellä
oli isot mahdollisuudet, mutta päätin että en lähde bisnekseen ilman pääomasijoittajaa.
Riski olisi ollut liian suuri.
Rahoittaja löytyi ja puuntyöstökoneiden valmistus aloitettiin soveltamalla niihin muiden teollisuuden alojen automaatioratkaisuja.

Alku oli hankalaa
Kivioja kuvailee alkua hankalaksi. Projektit olivat isoja ja
ala oli uusi, mutta sinnikkäällä peräänantamattomuudella
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ja kovalla työllä haasteet on
voitettu vähitellen.
- Nyt kun kokemusta on kertynyt, asiakaskunta on vakiintunut, luottamusta ja onnistumisia on saatu, talouskin
on kunnossa, yritys on omavarainen ja toiminta on ollut
jo useita vuosia kannattavaa.
Suuri kiitos kuuluu motivoituneelle ja sitoutuneelle henkilökunnalle. Pitkäaikaisin
työntekijä Keijo Kukkonen on
ollut yrityksessä jo 17 vuotta.
Tällä hetkellä yrityksen suunnitteluresurssit menevät kokonaan omaan tuotteeseen. Kivioja Engineerin Oy:n puuntyöstökoneet markkinoidaan
nimellä Finnbaum ja tähän
asti markkinat ovat olleet kotimaassa noin 200 kilometrin
säteellä. Noin kolme vuotta
sitten Finnbaumin toiminta
laajentui taloelementtiteollisuuteen.
- Teemme nyt yhteistyössä
päätoimijan kanssa taloelementtitehtaille tuotantoautomaatiota ja koneita. Sitä kautta epäsuora vienti on auennut

muun muassa Ruotsiin ja tuotannosta menee ulkomaille lähes puolet.
Kiviojan mukaan yhtiö tavoittelee nyt voimakkaasti kasvua
vientiä laajentamalla. Tähän
asti yhtiö on keskittynyt kannattavuuteen, mutta nyt pystytään jo sijoittamaan yhtiön
kehittämiseen ja kasvamiseen.
- Tällä hetkellä lupaavia kohdemaita ovat Viro, Balttian
maat ja Ruotsi. Ensi viikolla
Finnbaum on esillä Puolassa
puualan messuilla ja Ruotsin
edustus etsii yhteistyökuvioita
Hollannista ja Ranskasta.
Yksi tapa kasvaa on yhteistyöverkoston rakentaminen alan
muiden toimijoiden kanssa,
näin pystytään tarjoamaan asiakkaalle kokonaista tuotantolinjaa ja suurempia kokonaisuuksia.
Yrityksen strategia on päivitetty vastaamaan nykyisiä asiakastarpeita.
- Emme ole pelkästään koneen rakentaja, vaan käytämme pitkää kokemustamme hyväksi myös tuotannon kehittämisessä ja autamme kannattavuuden parantamisessa.
Teksti ja kuvat:
Tuovi Pulkkanen

Kivioja Engineering Oy
Perustettu 5.9.1993.
Omistajat Marjo ja Simo-Pekka Kivioja.
Aloittanut teollisuuden insinööritoimistona.
Työllistää 9 henkilöä. Liikevaihto noin 2 milj.
Puuntyöstökoneet valmistetaan ja myydään aputoiminimellä Finnbaum.
Puuntyöstökoneautomaatioasiakkaita ovat ikkuna-, ovi- ja rakennuspuusepänteollisuus.
Uutena toimialana taloelementtitehtaiden tuotantoautomaatio.
Toimittaa alan uusinta tekniikkaa ja korkeinta automaatioastetta olevat koneet muun muassa Sievitalojen uudelle tehtaalle Sieviin.
Neljännesvuosisataa juhlittiin Kulttuurikeskus Akustiikassa Ylivieksassa konsertilla Kirkaa Simona.

Delmacin ensimmäinen
vuosi on ollut positiivinen

Puuntyöstökoneiden kauppaan
vuosi sitten tuli uusi, mutta kokenut lahtelainen toimija Delmac Oy. Vuosi on ollut antoisa
ja yritys on hyvin löytänyt oman
sijansa markkinoilta, kertoo yrittäjä Jukka Pelkonen. Työstökonetoimituksia on ollut jo yli 70
ja laitteita on mennyt Suomeen,
Viroon, Latviaan, Puolaan, Saksaan ja Italiaan. Noin 80 prosenttia yhtiön tuotteista menee kotimaiselle puunjalostusteollisuudelle, mutta useita laitekauppoja
on tehty myös vientiin.
- Monet konevalmistajat ovat
olleet halukkaita yhteistyöhön,
koska hekin ovat nähneet markkinoiden murroksen ja tulevaisuudessa asiantuntemus, nopea
palvelu, verkostoituminen ja hyvä hintakilpailukyky ovat yhä
tärkeimpiä seikkoja, kun ratkaistaan laiteinvestointeja, Jukka Pelkonen sanoo.
- Projekteja on ollut isoja ja

pieniä – kaikki ovat omalta osaltaan samanlaisia ja pienikin tarve hoidetaan laadukkaasti, Pelkonen jatkaa.
Yhtiö on toimittanut muun
muassa kaksi isoa VENETA
IMPIANTI -purunpoistojärjestelmä Etelä-Pohjanmaalle, iso
OMC -puristin ja UNITEK
-hiomakone ovi/ikkunatehtaalle Päijät-Hämeeseen, kokonaisen levytehtaan Latviaan ja ison
erikoiskalustetehtaan koko koneistuksen realisoinnin. Parhaillaan toimituksessa on muutama
murskain ja brikettipuristin.
- Monille asiakkaille on myös järjestetty suoraan valmistajilta kulutus- ja varaosia työstökoneisin,
hän jatkaa. Meneviä tarviketuotteita ovat olleet hiomakoneiden
ja ruiskuautomaattien syöttömatot ja teräpalat murskaimiin.
- Haalaritkin on olleet käytössä,
kun asennustyömaalla on päästy ns. oikeisiin töihin ja sekin

oli positiivinen kokemus, kertoo
Pelkonen.
Yksi hieno merkkipaalu uuden
yrityksen toiminnassa on nopeasti saavutettu AAA-luottoluokitus eli Delmac Oy kuuluu
parhaimpaan luottoluokkaan.
Alihankintaverkostokin on laajentunut hyvin.
- Asennus- ja huoltopalveluita
voimme tarjota jo kohtuullisen
hyvin, mutta lisää kumppaneita
verkostoon vielä tarvitaan, Pelkonen toteaa. Yrityksen toimintatavat mahdollistavat nopean ja
täsmällisen toiminnan, suorat
tehdastoimitukset sekä edulliset
investointikustannukset.
- Uskomme olevamme hyvällä kasvu-uralla ja saavuttavamme tavoitteemme tulla yhdeksi markkinoiden halutuimmista
kumppaneista, toteaa Jukka Pelkonen.
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Versowoodilla avoimet ovet Hankasalmella
Versowood Oy:llä on muodostunut perinne järjestää vuosittain avoimien ovien päivä eri
yksiköissään. Tänä vuonna
teemapäivä pidettiin Hankasalmella. Päivän kävijämäärä oli arvioiden mukaan n.
1.100 ihmistä - metsänomistajia, opiskelijoita, koululaisia,
asiakkaita, paikallisia asukkaita ja yhteistyökumppaneita
- tutustumassa sahalaitoksen
toimintaan ja samalla mahdollisuudessa nähdä, mihin Versowoodin ostamat puut päätyvät.
Viimeksi Versowood on pitänyt avoimien ovien päivän
Hankasalmella vuonna 2014 pian sen jälkeen kun yhtiö oli
hankkinut Hankasalmen yksikön Vapolta. Sen jälkeen Hankasalmelle on investoitu lähes
10 miljoonaa euroa.

toimialamme tukena, kuten
väestönkasvu, kaupungistuminen, puun terveysvaikutukset sekä erilaisten ympäristö- ja ekologisuusasioiden
korostuminen hiililaskentoineen. Puurakentamisen kasvamiselle pitäisi olla mitä parhain pohja. Samalla kuitenkin
osa puolueista, politiikoista ja
järjestöistä vaatii hakkuiden
vähentämistä, sanoi Kopra,
jonka mukaan vuotuiset hakkuut edustavat n. 0,7 % Suomen metsäpinta-alasta. Hänen
mielestään keskustelu on lähtenyt liian paljon tunteisiin.

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen
ja Versowood Oy:n toimitusjohtaja Ville Kopra toivat puheissaan
esille maailmanlaajuisten megatrendien suosivan puunkäyttöä.

Versowood Oy:n toimitusjohtaja Ville Kopra totesi puheessaan, että Hankasalmen
yksikkö on yhtiön sahoista tehokkain ja oli myös kannattavin yksikkö viime tilikaudella.
Kesäkuun lopussa päättyneen
tilikauden aikana Hankasalmella sahattiin n. 320.000 m³.
Koko Versowood-konserin liikevaihto oli viime tilikaudella 379 miljoonaa euroa, josta
käyttökatetta kertyi n. 32 miljoonaa euroa (8,4%). Toimitusjohtaja Kopran mielestä on
hieman harmittavaa, ettei ala
ole pystynyt kaksinumeroisiin
käyttökatelukuihin nykyisessä
suhdannetilanteessa.
- Puumarkkinat eivät toimi
oikein ja kuidunhintaa on aiheettomasti siirretty tukin hintaan. Sahoja kuitenkin maassa tarvitaan ja tälle tilikaudelle
tavoittelemme 420 miljoonan
euron liikevaihtoa ja 1,35 milj.
m³ sahaustuotantoa.
- Monet megatrendit ovat
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Puurakentamiseen
vauhtia
Puurakentamisen osaamisessa Suomessa on Ville Kopran
mukaan parantamisenvaraa ja
uusille rakentamisen innovaatioille ja tehokkaammille rakentamisen järjestelmille on
tilaa. Hänen mielestään julkisella sektorilla ja erityisesti
kunnilla on keskeinen rooli
rakentamisenohjauksessa.

Sahateollisuus ry:n näkymät tilaisuuteen toi toimitusjohtaja Kai Merivuori.

- Pienipiirteisiin metsäkuvioihin perustuva metsienuudistaminen on tuonut vuosikymmenet erinomaisia tuloksia,
taloudellisesti tarkasteltuna
ja myös metsien monimuotoisuuden kannalta. Eri metsänhoitomuodot ovat toisiaan täydentäviä, joten kaikille maapohjille ja kaikissa

kehitysvaiheissa oleville metsille on mahdollista löytää
jokaiselle metsänomistajalle sopiva käsittelymenetelmä.
Myös avohakkuut puolustavat paikkaansa talousmetsän
käsittelyssä.

- Puurakentaminen voi olla
väline, kun kunnat toteuttavat
ilmastonmuutoksen hillintään
tähtääviä tavoitteitaan. Sekä
uudis- että korjausrakentamisen keskeisiksi kriteereiksi tulee sisällyttää ympäristövaikutukset, energiatehokkuus ja
elinkaarivertailu.
- Suomea edellä puurakentamisessa ovat muut Pohjoismaat, joissa mm. puusillat ovat
huomattavasti yleisempiä.
Suomessa puusiltojen rakentamisen suosio on hiipunut hankintamenettelykäytäntöjen ja

asenteiden seurauksena. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut vuoden
2018 keväällä puurakentamisen ohjelmaa, jossa ohjeistetaan lisäämään puunkäyttöä
infrarakentamisessa. Ohjelman viimeistely jatkuu syksyn 2018 aikana ministeriössä
ja tätä työtä on jatkettava kirjaamalla seuraavaan hallitusohjelmaan selkeät tavoitteet
puurakentamisessa.
Missä on tänä päivänä yrittämisen riemu - toimitusjohtaja
Kopra kysyi puheessaan. Hänen mielestään teollisuuden
ystävät ja elinkeinoelämän
puolestapuhujat puuttuvat.
- Vaalilupauksissaan osa puolueista on laittanut kädet kyynärpäitä myöten yrittäjien taskuihin pääomaverojen ja osinkoveron korotuksen kautta.
Omistajuuteen ja yrittäjyyteen kohdistuvat veronkiristykset olisivat kohtuuttomia.
Omistajuudesta pitäisi tehdä tähän maahan kilpailuetu.
Nyt monesti tuntuu siltä, että
omistaja olisi pahempikin rikollinen. Asenteiden on muututtava ja yrittäjyyden, työn ja
hyvinvoinnin yhteys on tunnustettava, hän totesi.

Megatrendit suosivat
Kansanedustaja, eduskunnan
ensimmäinen varapuhemies
Mauri Pekkarinen totesi puheenvuorossaan Suomen elävän tällä hetkellä muun maailman kanssa aika hyvää korkeasuhdannetta. Mutta hän
myös tähdensi, että kasvun
hidastumisesta puhutaan ja
on muistettava varautua tulevaisuuteen. Kuitenkin metsäja sahateollisuus ovat hänen
mukaansa ”hyvien tuulien varassa”, koska maailmalla olevien megatrendien vaikutukset ovat lähtökohtaisesti
myönteisiä.

Maailmanlaajuinen ilmastokysymys ja sen hoito suosivat puunkäyttöä uusiutuvana, kierrätettävänä, päästöjä aiheuttamattomana ja kestävänkehityksen mukaisena
raaka-aineena. Myös sahateollisuuden tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen teollisille
raaka-aineille ja uusiutuvaan
energiakäyttöön olisi kannattavaa ja positiivista koko kansantalouden kannalta. Negatiivisena ja kysymysmerkillä
varustettuna puolena hän näki sen, kuinka paljon lopulta
oikeutta ja mahdollisuutta on
käyttää puuta.
Pekkarisen mukaan on kaikkinensa tärkeää luoda edellytyksiä suomalaisen sahateollisuuden menestymiselle. Tärkeässä merkityksessä ovat liikenneväylät ja niiden kunto,
joka Pekkarisen mielestä ei ole
kovin hyvä.
- Se on rasite nimenomaan
puunhankinnan kannalta ja
myös teollisten tuotteiden
kuljettamisen kannalta, hän
sanoi ja toivoi tulevan hallituksen rohkeasti käynnistävän
kunnolla valmistelun yksityisen rahan käyttöönotosta suurimpien, nopeimpien tie- ja
ratahankkeiden rahoituksessa.
- En kannata kaikessa yksityistämistä, vaan että yksityinen raha, esimerkiksi maailmalta idioottivarmaa sijoituskohdetta etsivä kanadalainen
opettajien eläkerahasto, sellaiselle avattaisiin mahdollisuus
tulla uusien, nopeiden väylien rahoittajaksi Suomeen, sanoi Pekkarinen ja jatkoi, että
väylien käyttäjien maksuista
raivautuisi valtion budjettiin
tilaa alempiasteisen tiestön
mittavampaan rahoituksen lisäämiseen. Sitä kautta koko
Suomen aluekehityksen kannalta olisi hänen mielestään
suuri merkitys.

Perheyrittäjyys
Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori toi terveisiä maailmalta, jossa uutena tekijänä ”isoon peliin” on
tullut mukaan Kiina sahatavaramarkkinoilla. Hänen mukaansa Kiinassa pidetyssä seminaarissa kiinalaiset puhuivat kahdesta asiasta - alhaisesta
hiilijalanjäljestä ja uusiutuvista
materiaaleista.
Kotimaastamme puhuttaessa hän oli huolestunut puurakentamisen tilanteesta ja puurakentamisen edistämisestä.
- USA on suuri puurakentamismaa ja sieltä voisivat meikäläisetkin rakennusliikkeet
käydä hakemassa esimerkkiä.
Avohakkuukeskusteluun liittyen hän korosti, että nykyään
avohakkuut ovat aivan jotakin
muuta kuin aikoinaan. Hänen
mielestään kannattaisikin mieluummin puhua uudistushakkuista.
Merivuori totesi, että metsäteollisuuteen kannattaa satsata.
- Yhteiskunnan ja valtion kannattaa huolehtia, että perheyrittäjyys säilyy tässä kokonaisuudessa. Versowood on hyvä
esimerkki siitä, että täällä on
lisätty kapasiteettia sitä mukaa
kuin markkinoita on löydetty.
Täällä osataan hyödyntää puuta - jalostaa pidemmälle. Se ei
ole helppo harjoitus, koska sahatavaran jatkojalostuksessa
kustannukset ovat kovat.

Kestävyyden
ulottuvuudet
Myös Metsäteollisuus ry:n
metsäjohtaja Tomi Salo totesi
Versowoodin olevan perheyritysten raskassarjalainen.
Viestinä metsänomistajille
korosti, että kotimaiset metsänomistajat pystyvät omalla
markkinakäyttäytymisellään
vaikuttamaan siihen, kuinka paljon teollisuus painottaa
kotimaiseen puuhun.
- Mitä vakaammin markkinat toimivat kotimaassa, sen
enemmän halutaan panostaa
kotimaiseen puuhun. Ennen
kaikkea kyse on yhteispelistä
metsänomistajien ja teollisuuden kesken. Mitä tiiviimpää
yhteistyö on, sen paremmin
kaikilla menee. Toimintaa pitää sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin, jotta se on mahdollisimman vakaata ympäri
vuoden.
Metsäjohtaja Salon mukaan
metsäkeskustelua halutaan
käytävän aktiivisesti - jopa intohimoisesti. Silloin metsät
voivat hyvin. Hän myös totesi, että suurin virhe on ohittaa
metsänomistaja kehitystyössä.
- On aina katsottava kestävyyden kolmea ulottuvuutta - sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen. Pitää olla avarakatseisia ja kuunnella tarkalla korvalla haastajia, hän sanoi.
Teksti ja kuvat:
Vesa Moilanen

Ralliauto Versowoodin Hankasalmen yksikön sahatavarahallissa.
Siksi, että Tommi Mäkisen yritys on aloittanut Versowoodin
metsähakkuuyrittäjänä.
WWW.PUUVIESTI.FI
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OPEN HOUSE

Puiset Naiset
valloittivat

Penope
OpenHousen
Penopen perinteinen OpenHouse -tapahtuma järjestettiin syyskuun alussa Lahdessa. Myös Puiset Naiset, avoin
vapaamuotoinen puualan naisille tarkoitettu yhdistys, kokoontui OpenHousen yhteydessä. Ennen kokoontumista
naisille tarjoutui mahdollisuus
tutustua Penopen ja yhteistyökumppanien konetarjontaan.
Eniten naisia taisi tällä kertaa
kiinnostaa BIGJET UV 2031
Ipm8 -teollisuusprintteri, jolla voi tulostaa lähes mille tahansa materiaalille ja jopa 105
mm (optiona 150 mm) paksuille materiaaleille. Tulostus
mullistaa kalusteiden ja välitilojen visuaalisuuden, kun
kuvasta kuin kuvasta, voi tulostaa itsensä näköisen levyn.
Iso 3100 mm x 2020 mm tulostusalue takaa tulostuksen

useimmille standardimitoitetuille levyille. Teollisuusprintterin tulostusnopeus on 30-65
m2/h riippuen halutusta printtauslaadusta.
Tapahtumassa esiteltiin
myös uusi Biessen Rover A
-CNC-työstökeskus, joka
on varustettu pöydällä, joka

siirtelee työpöydän imukupit automaattisesti ohjelmoinnin mukaan.
Uutta koneessa on myös uusi 23-paikkainen lineaarinen
työkalunvaihtaja, jossa työkalut ovat suojassa pölyltä. Esillä

Puiset Naiset edessä
vas. Tuula Uitto, Ulla Lehtinen,
Anne Sireni, Sanna Tynkkynen,
Mari Järvinen, Elina Isotalo, Hinni
Korpela, Mia Sohlberg, Annukka
Rousku, Hannele Laine ja Sini

Elina Isotalo Penopelta esitteli Puisille Naisille BIGJET -teollisuusprintteriä.

Sami Pörsti kertoi SunRobin KUKA- robottijärjestelmistä ja
3D -laserscannereista.
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OPEN HOUSE
ollut Biessen CNC-työstökeskus on Suomen ensimmäinen, joka on varustettu Sophia
IoT-ympäristöllä. Sophia sisältää kaksi palvelua IoT-tiedonkeruun ja Parts-varastoportaalin. Molemmissa koneissa oli
roppakaupalla uusinta uutta tekniikkaa, mikä helpottaa
CNC-työstöjä kalusteteollisuudelle. Päivien aikana kaikki
kävijät pääsivät konkreettisesti
näkemään, mitä se tarkoittaa.
OpenHousessa pääsi tutustumaan myös samoissa tiloissa toimivan Terätoimituksen palveluihin, Rehaun

mallistoihin, Rakennushelaston ratkaisuihin, Novowoodin tarjontaan, Hollolan Viilu ja Laminaantin valikoimiin,
Vertexin kalustesuunnitteluohjelmiin, SunRob KUKArobottijärjestelmiin ja 3D -laserscannereihin sekä Koulutuskeskus Salpaukseen, jossa
voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja
erikoisammattitutkintoja. Salpauksen puuala järjestää mm.
bSolid -koulutuksia yhteistyössä Penopen kanssa.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Puiset Naiset® on Puuteollisuusyrittäjät ry:n
(myöh. PTY) rekisteröimä tavaramerkki ja tavaramerkki on annettu alla nimetylle ryhmälle
käyttöön. Ryhmän kokoonpano muuttuu ryhmän omasta päätöksestä. Tarkoituksena on
luoda toimiva naisten ryhmä puutuoteteollisuuden alalle ja tuoda kyseiselle toimialalle näkyvyyttä, estetiikkaa ja ennen kaikkea uusia ideoita, miten alaa pystyttäisiin kehittämään järjestelmällisesti naisten näkökulmasta. Mukaan tuloon riittää, että on
kiinnostunut puusta ja puusepänteollisuudesta.

Jarmo Lehtinen esitteli Terätoimituksen toimintaa. Terätoimituksen
teroituspalvelu huoltaa nopeasti ja tarkasti kaikentyyppiset terät mm.
puuntyöstö-, metalli- sekä graafisen teollisuudelle. Tuotannossa on
käytössä muun muassa kolme CNC-konetta timanttiterien teroitukseen.

HETTICHIN LAATIKKOJÄRJESTELMÄ
INNOTECH ATIRA
Jokaiseen tarpeeseen
muuntautuva laatikkojärjestelmä.
Yksi laatikko.
Monta kiskovaihtoehtoa.
SINÄ päätät, miten laatikkosi haluat.

Saksalaisen
huonekaluteollisuuden
sydämessä.
Innovaatioita.
Luotettavuutta.
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levystä kalusteeksi

Levystä kalusteeksi jatkaa suosiotaan

Olsan Pauli Weckman esittelee Ovihollola Oy:n Juha Karjalaiselle eri
pyörösaha vaihtoehtoja.Kuva: Olsa.

Olsan tiloissa jo yhdeksättä
kertaa järjestetty Levystä kalusteeksi-tapahtuma oli erinomainen mahdollisuus tutustua kattavasti uusimpiin kone-,
hela- ja materiaaliratkaisuihin.
Olsalla esillä oli erilaisia levykalusteteollisuuden koneita,
purunpoistolaitteita ja peruskoneita. Suurta mielenkiintoa
herätti mm. Italialainen Fimalin CONCEPT-tarkistuspalkkisaha, jossa on onnistuttu
yhdistämään perinteisen tarkistuspyörösahan ja palkkisahan parhaat puolet. Lisäksi tapahtumassa Olsan Lauri
Luukkonen ja Itävaltalaisen
Felder Groupin maajohtaja
Murat Yilmaz viimeistelivät
sopimuksen yhteistyön laajentamisesta koskemaan myöskin levykalustekoneita. Tämä
mahdollistaa meille entistä
monipuolisemman ja luotettavamman toimitusketjun sekä
kattavamman valikoiman jolla palvelemme asiakkaitamme
entistä paremmin nyt ja tulevaisuudessa, kertoi Olsan Lauri Luukkonen.

Häfelen monipuoliset
ratkaisut ammattilaisille
Häfelen osastolla oli Levystä kalusteeksi päivien aikana
mahdollisuus tutustua Häfele
innovaationn Axilo työkaluun,
jonka avulla kalusterungot
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saadaan helposti säädettyä suoraan, ilman kurkottelua. Työkalussa on nivelöity varsi ja ¼
” istukka sähköväännintä varten.
Toinen uutuus oli Häfelen
hotellikokonaisuus, joka on
tarkoitettu suunnittelijoiden
avuksi. Kokonaisuus sisältää
kokonaisen muotokielen, värit, valaistuksen, saranat ja vetimet kylpyhuoneisiin. Häfelen uusi Easy storage nopeasti
asennettava modulaarisen säilytysjärjestelmä, kiinnosti Jalituotteen Hannu Kylväjää,
joka oli tullut päiville Tampereelta.

Häfelen osastolla oli Levystä kalusteeksi päivien aikana mahdollisuus
tutustua Häfele innovaationn Axilo työkaluun, jonka avulla kalusterungot
saadaan helposti säädettyä suoraan, ilman kurkottelua. Työkalussa on
nivelöity varsi ja ¼ ” istukka sähköväännintä varten. Vesa Repo esittelee.

Häfelen osastolla oli mahdollisuus tutustua hotellisuunnittelijoiden
avuksi tarkoitettuun tuotekokonaisuuteen. Helojen yhtenäiset värit ja
muotokieli mahdollistavat tyylikkään hotellihuoneen sisäänkäynnistä
kylpyhuoneeseen.

Stalan uutuudet

Myynti- ja markkinointijohtaja Pasi Kallio esitteli Levystä kalusteeksi -päivillä STALA
Tailor-made malliston MaxModul – pesupöytää. Mallisto on lanseerattu kotimaan
markkinoille toukokuussa kuluvaa vuotta. Tavallista paksummasta teräksestä valmistetut tiskipöydät ja terästasot
tehdään Stalan ruotsalaisen
yhteistyökumppanin tehtaalla
yksilöllisesti mittojen mukaan
käsityönä. Vihdoinkin allas,
jossa mahtuu pesemään niin
uunipellit kuin grilliritilät.
Tailor-made malliston kautta saatavilla ovat yli 3 metriset
pesupöydät kiinteine tausta- ja
sivukorotuksineen.

Olsan toisen polven puukonekauppias Lauri Luukkonen ja
Felder Groupin maajohtaja Murat
Yilmaz sopivat LK-tapahtumassa
yhteistyön laajentamisesta levykalustekoneisiin. Yhteistyö yritysten
välillä on jatkunut yhtäjaksoisesti
jo yli 25 vuotta.

Kai Tuohinto esitteli Häfelen uutta
nopeasti asennettavaa modulaarista Easy Storage säilytysjärjestelmää Jali-Tuote Oy:n Hannu
Kylväjälle, joka oli tullut päiville
Tampereelta.

levystä kalusteeksi
- Pasi Kallio esittelee Stalan
Tailor-made MaxModulia,
jonka käytännöllinen yksityiskohta on koripohjaventtiilin
Design-sihti, joka estää roskien
valumisen putkistoon, sekä altaan pohjakaadot, joiden avulla vesi ei jää altaan reunoille.
Altaassa on saumattomat, korotetut laidat, joiden pystyreunojen taitoskohdat ovat saumattomia ja sopivasti pyöristettyinä helposti puhdistettavia. Tailor-made mallistosta ja
MaxModulista saadaan useita
eri variaatioita, alla on toimiva

Timo Halttunen, Stala

Woodim massiivipuupöytä.
Avainasiakaspäällikkö Timo
Halttunen esitteli Stalan modernin komposiittialtaan, jonka materiaali on lujaa kvartsia.
CEG – kvartsikomposiittialtaasta löytyy malli sekä huullos/alta-asennukseen – että
päältäasennukseen. Komposiittialtaan voi myös integroida tasoon niin, että taso myötäilee altaan linjoja. Lisävarusteet Set-2 leikkuulauta ja Set-1
lävikkö, tekevät tasosta keittiön monitoimipisteen. Altaat
on suunnitellut Stalan mallistopäällikkö Jari Peltonen.

heti varastosta sekä laminaattina että pinnoitettuina levyinä.
Esillä oli myös Staron – Solid
Surface korkealuokkaisia acryylipinnoitteisia levyjä, jotka
ovat tunnettuja helposta työstettävyydestään.
- Se on saumaton ja kosteuden
kestävä pinta, joka sopii hyvin
niin julkisiin kuin yksityisiinkin tiloihin, Sari Palmroth kertoo.
Teksi ja kuvat: Tuula Uitto

Ramport uutuutena
Formican laminaatit

Markkinointijohtaja Sari Palmroth esitteli Ramportin osastolla Pfleidererin PrimeBoard-melaminilevyjen erittäin
mattaisia ja kiiltäviä pintoja,
joiden tuotanto on aloitettu
uudella maailman suurimalla
HotCoating-linjalla. Uutuutena Ramportilla oli Formican
laminaatit, joita he toimittavat

Pasi Kallio, Stala

Sari Palmroht Ramport.

LAAJENAMME
TUOTEVALIKOIMAAMME

Avonite Solid Surfacen laadukkailla
komposiittilevyillä.
- Laaja kuosivalikoima
- 12 mm x 762 x 3658 mm *
* Myös muita kokoja

OTA YHTEYTTÄ!

www.traimport.fi
Esa Eskelinen
Terhi Hietanen
Patrik Skärström

+358 400 347 271
+358 400 498 490
+358 400 179 670

- Muotoiltavissa
- Hygieeninen
- Kierrätettävä
- Kestävä
- Lämmin kosketukselle
- Helppo pitää puhtaana

info@traimport.fi
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Puukone 2018

Satoja koneita ja useita uutuuksia
Neljän suuren puuntyöstöalan yrityksen järjestämä tapahtuma keräsi jälleen runsaasti kävijöitä Varsinais-Suomen talousalueelle. Päivien teema oli uutuuskoneet, mutta myös uuden sukupolven robotiikka ja automaatio
olivat esillä näyttävästi. Uusien koneiden ja laitteiden lisäksi esillä oli satoja käytettyjä koneita. Paikalla nähtiin myös tehtaiden edustajia jakamassa tietotaitoaan. Yrityksissä järjestettiin työnäytöksiä ja osaa koneista
pääsi myös itse kokeilemaan käytännössä niin halutessaan.

Innomacin Jani Vähäsilta esitteli Sawyerin teollisuuden nopeimmin käyttöönotettava robotti koko maailmassa. Sawyer on suunniteltu tarjoamaan suurta suorituskykyä sekä joustavuutta hyvin monenlaisiin automatisoinnin tarpeisiin. Sawyer on täysin integroitu ratkaisu sisältäen Intera TM ohjelmiston, sisäänrakennetun
konenäön, Intera Insights tuotantotiedon keruun ja Click Smart TM tarttujat. Intera-ohjelmistoalusta on käyttäjäystävällinen, robotin voi ohjelmoida ohjaamalla robotin vartta tai käyttämällä Intera Studiota PC:llä.
Interan graafinen ohjelmistoympäristö on kenen tahansa opittavissa, lupaa konedustajat.

Automaatiota
suunnitteluun
Projectan IMOS-ohjelmisto on askel askeleelta ottanut
valtaa Suomen markkinoilla,
koska se on suunniteltu suoraan puusepänalalle. Suunnitteluohjelmat räätälöidään tapauskohtaisesti. IMOS sisältää kolmiulotteisesti toimivia
ohjelmistoja kaluste- sekä sisustussuunnitteluun. Ohjelmisto kattaa koko prosessin
suunnittelusta (CAD) tuotantoon (CAM) saakka, joten valokuvantarkat kalustesuunnitelmat siirtyvät työstökoneille
vain muutamalla napin painalluksella!
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Kuka meitä valvoo? Sawyer on varustettu varteen sisäänrakennetulla konenäöllä, joka tunnistaa
kohteita tai tarkistaa työkappaleen paikallaan olemisen. Konenäkö mahdollistaa myös robotin
paikoituksen.
Hanskat käteen ja suunnittelemaan. Projectan IMOS-ohjelmisto
antaa siihen hyvät työkalut.

Puukone 2018

Awutek
Awutekin esitteli Puukone
-päivillä Superfici robot maestron, jossa autoteollisuudesta
tutuksi tullutta maalausrobotisointia on kehitetty puuteollisuuden tarpeisiin. Robotti
on suunniteltu suihkuttamaan
suuria kappaleita. Maalausrobottia käytetään tyypillisesti ikkunoiden kehysten maalaamiseen, mutta sitä voidaan
käyttää lisäsovellusten ansiosta

myös kappaleiden ja kalusteovien maalaamiseen. Ohjelma
on helppo käyttää.
Mielenkiintoa herätti myös
formuloitakin nopeampi Weinig OptiCut 450 sarjan tarkan ja nopean katkaisusaha. Kappale menee skannerin kautta sahaukseen, jolloin voidaan määritellä, mitä
kappaleesta tehdään, ja minkä kokoisia kappaleita on takoitus saada. Vakiovarusteena

Vertex esitteli Innomacilla kalusteiden valmistuksen ohjelmistoratkaisuja.

keskeytymättömät poikkileikkaukset, optimaalinen leikkaustarkkuus ja täydellinen automaattinen lajittelu. Sahausnopeus on huipussaan jopa 550
metriä minuutissa. Tarkka paikoitus suurella nopeudella ja
uudelleenkiihtyvyys on jopa
50 metriä/2 sekuntia. Leikkaus kestää vain 0,068 sekuntia
– silmänräpäyksessä.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Janne Keskinen Awutek ja Klaus Holmgaard, Elmag Superfici edustaja.

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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Suomi elää metsästään edelleen

Riittääkö puuta kaikille
Luonnonvarakeskuksen mukaan
viime vuonna puustoa poistui metsästä ennätykselliset 87 miljoonaa
kuutiometriä. Samaan aikaan uutta runkopuuta kasvoi 110 miljoonaa kuutiometriä. Suomen metsät
kasvoivat siten yli 23 miljoonalla
kuutiometrillä ennätyspoistumasta huolimatta.
Metsäteollisuus käytti puuta runsaat 63 miljoonaa kuutiometriä.
Muita suurkäyttäjiä olivat voimalaitokset. Hakkuut olivat yhteensä 72 miljoonaa kuutiometriä. Loput poistumasta oli muun muassa
luontaisesti kuollutta puuta.

Puun jatkojalostus Suomessa
Puun hinta nousi tammi-kesäkuussa rutkasti viime vuodesta, ilmenee Metsäteollisuuden tilastoista. Myös yksityismetsien kantorahatulot tulevat nousemaan uuteen
ennätykseen tänä vuonna. Nousussa ovat sekä tukkipuiden että kuitupuiden hinnat. Hintojen nousun
taustalla on metsäteollisuuden kova kysyntä. Sellumarkkinat käyvät
kuumana maailmalla, ja Suomessa
kysyntää nostaa myös Metsä Groupin suuren biotuotetehtaan käynnistyminen Äänekoskella. Metsä
Group oli tammi-kesäkuussa kannattavin kolmesta suuresta suomalaisesta metsäyhtiöstä sekä liiketalousprosentilla että sijoitetun pääoman tuotoilla vertailtuna. Kaikki
kolme (Metsä Group, Stora Enso ja
UPM) tekivät kuitenkin huipputulosta. Sellu ja kartonkiteollisuus
olivat Metsä Groupin Ilkka Hämälän mukaan pääroolissa tuloksen muodostuksessa, mutta myös
muilla liiketoiminta-alueilla markkinakehitys oli myönteistä. Erityisesti vahvat rakentamisen markkinat tukevat LVL-tuotteiden eli viilupuun kysyntää.
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Juha Hakkarainen

Matti Valonen

Luvut näyttävät hyviltä
suurten toimijoiden näkökulmasta.
Mikä on pienten ja keskisuurten
toimijoiden näkökulma?
Metsäjohtaja Juha Hakkarainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.:

Metsäekonomisti Matti Valonen Pellervon taloustutkimus PTT Matti
Valonen:

Suomessa ongelma on se, että meillä ei ole kotimarkkinoita. Oli kysymyksessä mekaaninen tai kemiallinen metsäteollisuus, molemmat ovat pitkälti vientiteollisuutta. Tässä poikkeamme olennaisesti
vaikkapa Saksasta. Tällä hetkellä
puumarkkinat ovat varsin toimivat
kaikkien jalostajien näkökulmasta.

Tukkipuun hinnan nousun taustalla on sahatavaran markkinahintojen kohoaminen. Suomen vientihinnat ovat tämän vuoden aikana
kallistuneet liki yhtä paljon kuin
tukki, mikä on rajoittanut sahojen kannattavuuden kasvua. Suomalaisen puutuoteteollisuuden tuotannosta valtaosa on sahatavaraa ja
pienempi osa vaneria. Virallisia tilastoja julkaistaan vain puutuoteteollisuuden kannattavuudesta, eikä sahojen ja vanerinvalmistajien

kannattavuudesta ole erillisiä lukuja saatavilla. Suomessa pääosan vanerista tuottavat kolme suurta metsäteollisuusyritystä. Puutuoteteollisuuden liiketulos (EBIT/
liikevaihto) oli Tilastokeskuksen mukaan
viime vuonna 2,6 prosenttia. Tänä vuonna liiketulos kohenee. Teollisuuden uusiutumisen kannalta heikko kannattavuus on
ongelma, joka vaikuttaa yritysten kykyyn
investoida. Tilastokeskuksen liiketulosluvut
ovat toki keskiarvoja, joten osa tekee sitä
parempaa ja osa huonompaa liiketulosta.

Miten metsä oikeasti riittää?
Luontojärjestöt käynnistivät keväällä kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan avohakkuiden kieltämistä Metsähallituksen mailla,
ja kesäkuuhun mennessä se oli kerännyt
jo 40 000 kannatusilmoitusta. Päätehakkuiden yhteydessä tehdyistä avohakkuista
tuli valtavirtaa 1950-luvulla. Tuolloin oli
havaittu, että niin sanotuissa harsintahakkuissa oli poimittu parhaat puut ja jäljelle
jäi vajaatuottoinen rääseikkö. Nyt puhutaan paljon avohakkuiden vaihtoehtona
jatkuvasta kasvatuksesta, jossa poistetaan
ensin vialliset puut ja sen jälkeen isompi,
jo kasvunsa päättäneitä puita. Näin kasvamaan jää laadukas puuaines ja uudistamiskustannukset jäävät alhaisiksi. Mutta
tämäkään menetelmä ei sovellu kaikille
puulajeille tai maaperälle. Tällä hetkellä
metsähallitus tekee arviolta 15 prosenttia uudistusluontoisista hakkuistaan siten,
että metsänpeite säilyy. Metsähallituksen
mukaan olennainen kysymys on myös jatkuvan kasvatuksen taloudellinen kannattavuus.
Metsänhoidossa pitäisi keskittyä siihen, että kullekin uudistuskohteelle löytyy siihen
parhaiten sopiva menetelmä. Onnistuuko
se eri tahojen kesken? Löytyykö yhteistä
tahtoa, kun tavoitteet voivat erota paljonkin toisistaan?

MV: Metsänomistajakunnan tavoitteet
ovat moninaisia. Osa metsänomistajista on
monitavoitteisia, osa virkistyskäyttäjiä, osa
metsästä eläviä ja osa taloudellista turvaa
korostavia. Metsänomistaja ja hänen henkilökohtaiset tavoitteensa metsänomistukselle luovat lähtökohdat siihen, mihin metsänhoidossa keskitytään ja mitkä ovat parhaat menetelmät näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Metsänomistajaa palvelevan
metsäammattilaisen tulisi metsänhoidollisia toimenpiteitä suunniteltaessa kyetä tunnistamaan metsänomistajan tavoitteet ja
pyrkiä tarjoamaan ratkaisuja, jotka auttavat metsänomistajaa pääsemään tavoitteisiinsa. Yhtenä esteenä tämän toteutumiselle
on tunnistettu metsäammattilaisten asenteet ja heidän turvautumisensa tuttuihin
ja turvallisiin metsänhoidollisiin ratkaisuihin. Yhteistä tahtoa voi kuitenkin löytyä,
mikäli osapuolet ovat valmiita kuuntelemaan toisiaan ja yhdessä pohtimaan, mitä
toimenpiteitä kannattaisi tehdä, jotta metsänomistajan tavoitteet saavutetaan.
Uusi metsälaki tarjoaa
vapautta ja vastuuta
Metsälain uudistamisella haluttiin lisätä
metsänomistajien valinnanvapautta ja vastuuta. Tavoitteena oli parantaa metsätalouden kannattavuutta sekä selkeyttää metsälainsäädäntöä ja metsätalouden rahoitusja tarkastustoimintaa. Uusi metsälaki astui
voimaan vuodenvaihteessa 2014.
Metsänkasvatuksen aineettomat arvot
ovat nousseet yhä enemmän taloudellisten tavoitteiden rinnalle. Merkittävä osa
metsänomistajista painottaa metsiensä
hoidossa myös virkistyksellisiä, luonnonsuojelullisia ja maisemallisia näkökohtia.
Toisaalta suuri osa metsänomistajista edellyttää sijoituksilleen ja investoinneilleen
nykyistä suurempaa taloudellista tuottoa.

Metsälain uudistaminen vapauttaa oleellisesti metsien käsittelyä. Tärkeimmät muutokset metsälaissa ovat uudistushakkuulla hoidettavan metsän puuston järeys- ja
ikävaatimuksen poistaminen sekä se, että
eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus ja pienaukkohakkuut ovat jatkossa mahdollisia
kasvatushakkuina.
Aikaisemman metsäalain mukaan eri-ikäisrakenteinen metsänhoito on ollut sallittua vain erityisperusteluin erikoiskohteissa (metsälaki 6 §). Kaupunki- ja virkistysmetsissä eri-ikäisrakenteinen metsänhoito
on jo normaali käytäntö. Myös Metsähallituksen hallinnoimissa valtion talousmetsissä eri-ikäisrakenteista metsänhoitoa voidaan soveltaa laajasti.
Uusi metsälaki sallii hakkuut erityisen tärkeillä elinympäristöillä. Varovaisissa poimintaluonteisissa hakkuissa on säilytettävä
elinympäristöjen laissa säädetyt ominaispiirteet: puuston ikärakenne, vanhat ylispuut sekä kuolleet ja lahot puut. Raivausta ei saa tehdä. Jos kasvatushakkuussa pienaukon koko ylittää 0,3 hehtaaria tai kasvatuskelpoisen puuston vähimmäismäärä
alittuu, seuraa kohteelle uudistamisvelvoite. Tasaikäisen metsän kasvatukseen uusi
metsälaki ei juuri tuo muutoksia.
Puun korjuuolot ratkaisevat tuottavuuden. Korjuutyön laadulla on suuri vaikutus tulevaisuuden korjuuoloihin eri-ikäisrakenteisesti käsiteltävissä metsissä.
Puuston käsittelyhistoria vaikuttaa puiden kasvuun. Tasaikäisesti käsiteltävässä
metsikössä vapautetaan valta- ja lisävaltapuita, jotka hyödyntävät nopeasti vapautuneen kasvutilan. Harvennukset nopeuttavat puiden järeytymistä. Puiden pituuskasvuun tasaikäisen metsän harvennus ei
sen sijaan mainittavasti vaikuta.

JH: Meillä on hyvä metsälaki, joka lähtee
siitä, että metsänomistaja valitsee itselleen
ja metsilleen sopivimman käsittelymenetelmän. Vapaus ja vastuu kulkevat käsikädessä. Jos metsänomistaja on tyytyväinen johonkin menetelmään ja sen tuomaan kannattavuuteen (oli huono tai hyvä), kenelläkään muulla ei pitäisi olla sanottavaa.
Olennaista kuitenkin on, että metsäomistaja päätöstä tehdessään tietää, mikä on
lopputulema. Tässä korostuu ammattilaisen vastuu.
- Monimuotoisuudella ei yksin voida perustella avohakkuukieltoa. Sekä jaksollinen
että jatkuva kasvatus vaativat panostusta
monimuotoisuuteen, ne ovat vain hieman
eri asioissa.
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Eri-ikäisen metsän kasvatuksessa edistetään samanaikaisesti kaikkien latvuskerrosten puiden kehitystä. Metsänhoito ei
ole yhtä intensiivistä kuin tasaikäisessä
metsikössä. Riittävä luontainen uudistuminen on edellytys kestävälle puun tuotannolle eri-ikäisrakenteisesti hoidetuissa
metsissä. Luontaisesti syntyvillä puilla on
oltava edellytykset kehittyä aikanaan metsän valtapuiksi. Myös alimpien latvuskerrosten puilla on oltava riittävästi kasvutilaa.

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.

Puunkorjuuta eri menetelmin eri
metsissä? Miten viestiä eri mahdollisuuksista saa uusille ”kaupunkilaisille” metsänomistajille? Mikä on piensahojen osuus?
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JH: Metsänhoitoyhdistyksissä on hankittu osaamista jatkuvan kasvatuksen käsittelyyn. Ja niissä on myös valmiutta tarjota kyseisiä palveluja. Tällä hetkellä kysyntä
kuitenkin on varsin vähäistä. Tekemiemme
kyselytutkimusten mukaan syy siihen, että
jatkuvaa kasvatusta ei käytetä, on metsänomistajien mielestä se, ettei sopivia kohteita
ei ole. Ei se, etteikö palveluja ja osaamista
olisi saatavilla.
MV: Keskeisessä roolissa on nähdäkseni sopivien viestintäkanavien ja -tapojen valitseminen. Yksiselitteistä vastausta ei ole,
mutta kanavia ja tapoja tulisi olla käytössä useita, jotta mahdollisimman moni tavoitetaan. Ensisijaisesti tulisi viestiä niissä
kanavissa, joita metsänomistaja muutenkin seuraa. Sahatavaratuotanto piensahoilla on noin 25% kotimaahan tuotetusta sahatavaratuotannosta ja koko tuotannosta
piensahojen osuus on n. 10%.

Miten niitä (puunkorjuu mahdollisuuksia) markkinoidaan järjestöjen
toimesta, vai markkinoidaanko?
MV: Puunkorjuun markkinoinnin hoitaa
puun ostava yritys, eivätkä mitkään järjestöt tässä tietääkseni avusta. Pari vuotta toiminnassa ollut elektroninen kauppapaikka kuutio.fi on esimerkki uusista markkinointikanavista. Sinne metsänomistaja voi
ilmoittaa olevansa tekemässä metsäkauppaa, ja yritykset voivat sitten jättää sinne
omat tarjouksensa, joista metsänomistaja
valitsee mieleisensä. Kuutio.fi:tä ylläpitävän Suomen Puukauppa Oy:n omistavat
tasapuolisesti puun myyjätahoja (esim.
MTK) ja ostajatahoja edustavat organisaatiot (metsäteollisuusyritykset ja yksityiset sahat).
Puun muu käyttö
Puun käyttö monipuolistuu koko ajan. Nopeasti kasvavan tekstiiliteollisuuden raaka-aineen tarpeen ja tekstiilijätteen määrän kasvun seurauksena puukuidusta on
tulossa vaihtoehto puuvillalle tekstiili- ja

vaateteollisuuden raaka-aineena. Aalto –
ja Helsingin yliopistoissa on kehitetty selluloosamuuntokuitua IONCELL-F -teknologian avulla, missä ei käytetä haitallisia
kemikaaleja, ja joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto runsaasti vettä kuluttavalle
puuvillan tuotannolle. Stora Enso ja Marimekko ovat mukana uusiutuvan, kierrätettävän ja ympäristöä säästävän puukuidun
kehitystyössä.
Sulapac Oy on nuori suomalainen kasvuyritys, joka kehittää täysin biohajoavia ja
mikromuovittomia pakkausmateriaaleja
ja -ratkaisuja. Sulapac® on palkittu pakkausinnovaatio, joka valmistetaan puuhakkeesta ja biohajoavista luonnonsidosaineista. Pakkauksissa käytettävä puuhake
on peräisin kestävän kehityksen mukaan
hoidetuista metsistä.
Nyt elokuun 20. päivä Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistun artikkelin mukaan
puun raaka-aineista etsitään apua niin haavojen hoitoon kuin syöpätutkimukseen.
Suomalaiset yliopistot ja metsäyhtiöt etsivät keinoja hyödyntää puun raaka-aineita
myös lääketieteessä. Puun solukko muodostuu kolmesta pääraaka-aineesta: selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Monissa lääketableteissa käytetään selluloosaa sitomassa lääkenaineita yhteen. Ja
lisää tutkitaan. UPM ja Metsä Group ovat
molemmat perustaneet yksikön biotuotteiden kehittämiseen. Metsäyhtiöille on
luontevaa pyrkiä hyödyntämään saatavilla oleva puuraaka-aine kaikilta osin. Biolääketieteen sovellutukset olisivat korkean
lisäarvon erikoistuote. Yhteistyökumppaneita uusien tuotteiden kehitykseen haetaan usein yrityksen ulkopuolelta, usein
yliopistoista ja niiden keskussairaaloista.
Emme voi yksiselitteisesti tyrmätä suurten
metsäyhtiöiden tarvetta ja vaikutusta Suomen metsätalouteen, Suomen talouteen ja
metsätuotteiden kehittäjänä.

Suomen metsäteollisuus tarvitsee elinvoimaista
puusepänteollisuutta, puuta hyödyntävää rakennusteollisuutta ja lisäksi puusta rakennuselementtejä
valmistavaa teollisuutta menestyäkseen.
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Mutta jääkö Suomessa tilaa metsän
kaikille jatkojalostajille?
Kysymys kuuluu, mikä viesti jää
puusepänteollisuuden alalle?
JH: Tarvitsemme monipuolista puunjatkojalostusta ja puusepänteollisuus rakennusteollisuus ovat merkittävä osa tätä. Ongelma metsänomistajien näkökulmasta on,
että meillä ei ole tällä hetkellä kysyntää ja
toimivia erikoispuumarkkinoita. Korkeatasoista, hitaasti kasvanutta sahapuuta peräänkuulutetaan, mutta kukaan ei ole valmis maksamaan siitä. Sen hinnan pitää olla
jotain aivan muuta kuin perus tukin, muuten metsänomistajalla ei ole mitään intressiä sen tuottamiseen.
MV: Metsäteollisuuden investoinnit ovat

kohdentuneet pääasiassa kemialliseen metsäteollisuuteen, joka hyödyntää kuitupuuta.
Mekaanisen metsäteollisuuden laitoksiin,
jotka käyttävät tukkipuuta, eli sahoihin ja
vaneritehtaisiin sekä CLT:tä että LVL:ää
valmistaviin tehtaisiin on investoitu suhteessa vähemmän. Hakkuissa kertyy sekä
kuitu- että tukkipuuta, joista molemmille
tulee olla käyttöä. Kuitupuuta hyödyntävä
teollisuus tarvitsee myös tulevaisuudessa rinnalleen tukkipuuta hyödyntävää teollisuutta, kuten puusepänteollisuutta ja rakennusteollisuutta.
Puurakentaminen ei ole Suomessa vielä
lähtenyt kasvuun, mutta puurakentamisen
näkymät ovat positiiviset niin täällä kuin
maailmalla. Sitä tukee kestävä kehitys ja
pyrkimys käyttää yhä enemmän uusiutuvia materiaaleja. Betoni ja teräs ovat olleet

rakentamisen valtavirtaa niin pitkään, että niiden asema on vahva. Rakennuttajat
ja rakentajat ovat tottuneet rakentamaan
betonilla ja teräksellä, joka hidastaa uusien rakennusmateriaalien omaksumista.
On helpompaa pysytellä tutussa ja turvallisessa kuin kokeilla jotain uutta. Tämän
seurauksena puurakentamisen yleistyminen
on hidasta. Lehto Group on hyvä esimerkki
rakennusalan yrityksestä, jossa puurakentamista on alettu tekemään.

Tekstin haastattelut tehnyt ja tekstin
koonnut eri lähteistä: Tuula Uitto
Kuvat: Arkistokuvia, kuvituskuvia

Mirror Line panostaa laatuun ja toimitusvarmuuteen
Mittatilaustöinä liukuovia ja säilytyskokonaisuuksia valmistava pohjanmaalainen Mirror Line Oy investoi tehokkaampaan ja tasalaatuiseen tuotantoon. Vertex Systemsin NC-linkin avulla suunnitteluohjelmistosta siirretään työstössä tarvittava teknologia suoraan CNC-työstökoneiden käytettäväksi. Käsin naputtelu vähenee, työergonomia paranee ja CNC-koneistajien aikaa säästyy korkeampaa lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.
- Mittatilaustuotteiden valmistaminen nopeilla toimitusajoilla asettaa paljon vaatimuksia tuotannolle. Halusimme tehostaa tuotantoa ja vähentää virheitä, kertoo Mirror Linen tuotantopäällikkö Risto Riihiluoma.
Näiden tarpeiden pohjalta heräsi ajatus siitä, voisiko suunnitteluohjelmiston yhdistää suoraan työstökoneeseen. Suunnitteluohjelmistoja tarjoava Vertex Systems Oy ja työstökoneita sekä kierrätystekniikkaan erikoistuneita laitteistoja toimittava Innomac ryhtyivät tuumasta toimeen, ja
alkusyksystä lähtien Mirror Linen tuotannossa työstöteknologia on siirretty CAD/CAM-ohjelmistomoduulilla suoraan suunnitteluohjelmistosta
työstökoneelle.
Riihiluoma toteaa, että toimitusvarmuus on Mirror Linelle kunnia-asia. Siihen liittyen merkittävä parannus laite- ja ohjelmistohankinnassa on myös
henkilöityneen ja hajallaan olevan hiljaisen tiedon dokumentointi. Työstötiedot tulevat nyt aina samalla tavalla ja samasta paikasta.

Sujuvaa yhteistyötä ammattimaisella otteella
Riihiluoma kiittelee sitä, että Mirror Line sai valmiin paketin laitevalmistajalta ja tukea on tarjottu riittävästi koko projektin ajan.
Innomacin CNC-työstökeskuksista vastaava tuotepäällikkö Kai Nurminen sanoo, että yhteistyö Vertexin kanssa oli helppoa.
- Kaikki sujuu kätevästi, kun on ammattimaista toimintaa. Vertexin puolelta osattiin kysyä
oikeat kysymykset oikeaan aikaan eikä tarvinnut missään vaiheessa jäädä arvailujen varaan.
Myös Vertex on tyytyväinen yhteistyöhön. Hyvin suunniteltu työ palkitsee lopussa.
- Laadukkaat työkalut suunnittelussa ja tuotannossa tukevat yrityksen kehitystä ja kasvua, tiivistää Vertexin kalustesuunnittelusta vastaava myyntipäällikkö Petri Rinta-Opas.

Petri Rinta-Opas
ja Risto Riihiluoma
ihailevat virheetöntä
jälkeä Mirror Linen
tuotantohallissa.
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Sopimus on kahden kauppa
Suunnittelijan ja tekijän yhteiselo ei ole aina ongelmatonta. Tässä artikkelissa pyritään pureutumaan niihin ongelmakohtiin, joita voi käytännössä eteen tulla. Onnistunut
ja reilu yhteistyö poikii parhaita tuloksia alalle.
Sopimus on kahden kauppa, jonka tulisi hyödyntää molempia
osapuolia. Hyvän tuotteen tai
ratkaisun tekemiseen tarvitaan
usein molempia. Hyvä suunnittelija/muotoilija voi ideoida
tuotteen malliksi asti, mutta tekemiseen, varsinkin sarjatuotantoon hän tarvitsee usein valmistajan.

rojaltia prosentteina tuotteen
myynnistä myyntihinnasta. Rahti-, huolinta- ja mahdolliset tullikustannukset, hyvityslaskut ja
toteutuneet käteisalennukset vähennetään myyntihinnasta rojaltia laskettaessa. Myös ulkomaisten agenttien myyntipalkkiot vähennetään myyntihinnasta rojaltia laskettaessa.

Tästä alkaa neuvottelut yhteisestä tekemisestä. Alkaa sopimuksen teko, johon voi tilata sopimuspohjia järjestöistä, jotka ajavat käytännössä suunnittelijan/
mallintekijän etuja.

Sitten sopimus yhteistyöstä mutkistuu, tai ehkä vain asia hämärtyy. Valmistaja saa esimerkkisopimuksen perusteella tekijänoikeuden, mallioikeuden ja muut
immateriaalioikeudet suunniteltuun malliin. Immateriaalioikeudet pitävät sisällään yksin oikeuden mallin hyväksikäyttöön.
Hyväksikäyttämistä on muun
muassa suunnitelman mukaisen
tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai muu kaupallinen hyväksikäyttö. On valmistajan harkinnassa, hakeeko se mallin rekisteröintiä tai muuta suojausta ja
kuinka laajana sitä haetaan. On
tärkeää miettiä, kuka mallin rekisteröinnistä vastaa ja kenen nimiin sitä haetaan. Hyvä yhteistyö on aina molempia osapuolia
hyödyttävää ja sopimuksen pitää
siis palvella molempia tasapuolisesti. Yhdessä sopimisessa molempien on tiedostettava, että
kaikilla osapuolilla on osaamista
kehittää tuotetta.

Useissa sopimuspohjissa puhutaan paljon oikeuksista malliin, jotka käytännössä ovat aina suunnittelijalla. Tämäkin on
tärkeää, sillä suunnittelijalla täytyy olla oikeus itse suunnittelemiinsa malleihin. Suunnittelijoilla on käytännössä sopimuksen kohteena oleviin malleihin
myös täydellinen omistusoikeus
ja tekijänoikeus. Valmistajalla voi
olla oikeus tehdä malliin vähäisiä
toiminnallisia, valmistusteknisistä tai kaupallisista syistä johtuvia muutoksia, muunnelmia ja
lisäyksiä, joista suunnittelijalle
on ilmoitettava. Eikä valmistaja
saa ilman erillistä sopimusta oikeutta luovuttaa sopimuksessa
tarkoitettua valmistus-, myynti- ja markkinaoikeutta kolmannelle osapuolelle. Jotta valmistaja
saa tehdä ja markkinoida suunnittelijan tekemää tuotetta hän
suorittaa suunnittelijalle mallin
suunnittelusta palkkion ja maksaa sen jälkeen yhteisesti sovittua
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käytettävää sopimusluonnosta
tutkaillessa käy ilmi, että valmistaja on usein maksumiehenä. Hän maksaa mallinkäyttöoikeuden, valmistuskustannukset,
kuten materiaalit, työn ja työhön käytettävien laitteiden hankinnan tai toimivuuden ylläpidon. Valmistaja maksaa varastoinnin, pakkaamisen, kuljetuksen, markkinoinnin ja myynnin.
Usein myös messukulut ja palkan suunnittelijalle, mikäli hän
on messujen ajan käytettävissä.
Mikäli valmistaja huomaa mallia tehdessään siinä sellaisia teknisiä ongelmia, joihin hän vain
tietää ratkaisun olisi hyvä selvittää, miltä osin valmistajalla on
tämän jälkeen oikeus suunnittelijan malliin. Usein myös materiaalin tuntemus on valmistajalle parempi kuin suunnittelijalla,
riippuen siitä, missä laajuudessa hän on opintojensa ja työkokemuksensa aikana pystynyt
eri materiaaleihin perehtymään.
Tärkeää on myös havaita, että sopimuksen päättyessä mallin kaikki oikeudet palautuvat suunnittelijalle, ellei toisin sovita. Myös
kaikki valmistajan omalla riskillä
valmistamat tuotteet.

Miten jaetaan vastuut?

Kuka maksaa?

Yhteistyön aikana voi eteen tulla
yllättäviä tilanteita. Kuten, mikäli suunnittelija kieltää jonkin tavan tuotteen toteuttamistavassa,
ja siitä syntyykin reklamaatioita. Kuka sen korvaa? Valmistaja,
joka teki niin kuin suunnittelija sanoo, vai suunnittelija, jonka suunnitelmia tiukasti noudattaen tuote on valmistettu?

Valmistaja suorittaa mallin rekisteröintiä ja muuta suojausta koskevat kustannukset. Tähän mennessä, tätä esimerkkinä

Yrityksissä on usein valtavasti osaamista jo ennen kuin
edes tavattu suunnittelijaa, joten se pitäisi pystyä erottamaan

designerin ajatuksista. Koska yritys on saattanut käyttää tiettyjä
osia, osaamista tai suunnittelua
jo aiemmin, se ei saa sopimuksen päättymisen jälkeen päätyä
vain suunnittelijan omaisuudeksi. Yritykseltä voi tulla impulssit, ajatukset ja tietty osaaminen
toteuttamisessa ja muotoilijalta saattaa tulla vain muotoilu.
Miten silloin jaetaan oikeudet ja
vastuut? Yritysten on hyvä päivittää sopimuksia myös niiden voimassaoloaikana, koska yritykset
joka päivä pyrkivät kehittämään
tuotteita tai palveluja. Pitää myös
huomioida, että joskus se sopimus loppuu kuitenkin. Silloin
pitää sen olla molempia hyödyttävä, tasapuolinen ja reilu. Yritys,
joka on tehnyt mittavat investoinnit pitää päästä hyötymään
niistä loppuun asti, tai suunnittelijan pitäisi lunastaa se tekninen osaaminen, jota hänellä itsellään ei ole, sopimuksen päättyessä tai päinvastoin.
Aina sopimuksissa on mahdollisuus käyttää kohtaa ”ellei toisin sovita”. Ennen allekirjoitusta molempien kannattaa katsoa
huolella sopimukset läpi, myös
valmistajan. Mikäli valmistaja
osallistuu suunnittelijan tuotteen tekniseen suunnitteluun
vahvasti, on se hyvä kirjata sopimukseen tarkoin ylös, myös mallinoikeudellisiin kohtiin. Koska
kaikkia osapuolia tarvitaan asioita pitää viedä eteenpäin yhdessä,
kaikkien osapuolien etua tarkastellen.
Tuula Uitto
Teksti koottu alan sopimuspohjiin ja
lukuisiin yhteydenottoihin nojaten.

puukone vierailu

Kokoonpano tehtaalta
hyttikomponentteja maailmalle
Puukone-päivien tehdasvierailu oli järjestetty Piikkiö Worksin kokoonpano tehtaalle. Kun
istut risteilyaluksen hytissä, se
saattaa olla Piikkio Worksin
tehtailla tehty. Lisäksi tehtaan
komponentteihin voi törmätä öljylautoilla ja jopa joissain
talo- ja hotellikohteissa, jonne
on toimitettu wc- ja huonekomponentteja. Piikkio Works:lla (”Hyttitehdas”) on yli 30
vuoden kokemus modulaaristen hyttien ja kylpyhuoneyksiköiden valmistuksesta. Yritys on toimittanut yli 130 000
moduulia eri käyttötarkoituksiin sekä maalle että merelle.
Yritys on virttänyt huippuunsa moduulirakentamisen prosessin, jossa laatu, hallittu, turvallinen ja tehokas prosessi takaa paremman tuloksen.
Tehdasprosessia on viime vuosina uudistettu, kapasiteettia
kasvatettu ja kustannustehokkuutta lisätty. Viimeisin investointi on maailman suurin itsestään kulkeva hyttilinja ja
varastointi. Linjalle mahtuu
40 työpistettä ja yhden työvaiheen kesto on tällä hetkellä 16
minuuttia.
Yhteensä tehdas on investoinut 17 miljoonaa euroa uusiin tuotantotiloihin. Tuotantotiloja on kasvatettu aina 10
000 neliöön ja 8000 neliön
varastoon menee tällä hetkellä noin 500 miehistöhyttiä tai
350 matkustajahyttiä.
Tällä hetkellä tilauskirja on
täynnä aina 2022 asti. Uusia
projektitarjouksia ja suunnitelmia valmistellaan viiden
vuoden päähän. Näissä töissä
ei tässä vaiheessa voi kiirehtiä.

Puukone -päivien vierailijat
Piikko Worksin varastotiloissa,
jossa on noin 500 miehistöhyttiä
ja 350 matkustajahyttiä
valmiina lähtöön.

Tehokkuus tulee esiin siinä
vaiheessa, kun tuotanto pääsee käyntiin.
- Tekniikka hyteissä on kasvanut valtavasti viimeisen 10
vuoden aikana. Hyteissä on
tänä päivänä hälyttimet, tiedonsiirtotekniikkaa, turvallisuuteen tarvittavaa tekniikka
ja mukavuuteen liittyvät ratkaisut, kertoo tuotannosta vastaava Lauri Laakso.
Suunnittelun ja projektityön
kokemuksen lisäksi Piikkio
Works:in vahvuutena on oma
moderni kokoonpano tehdas
sekä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta.
Yrityksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yli 6 000 hyttiä ja kylpyhuoneyksikköä.
Tuotantokapasiteettia voidaan
myös joustavasti kasvattaa.
Hytit ja kylpyhuoneyksiköt on
varustettu tehtaalla ja toimitetaan asiakkaalle täysin valmiina liittymään vesi-, sähkö- ja
muihin järjestelmiin.
Piikkiö Worksin omistaa saksalainen telakkayhtiö Meyer.
Tehdas työllistää noin 250
henkeä ja satoja alihankkijoita.
Teksti kuvat: Tuula Uitto

Vierailun isännät
Lauri Laakso ja
Harri Laakkonen
Piikkio Worksilta.
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Puurakentamisen odotetaan kaksinkertaistuvan lähivuosina
- Rakennusliikkeiden kiinnostus puuratkaisuja kohtaan kasvussa
Rakennusliikkeiden kasvava
kiinnostus puun käyttöä kohtaan, tuoteosatoimittajien ja
rakentajien kumppanuus sekä puurakentamisen tekninen
valmius ja sääsuojaus nousivat
pääteemoiksi Koskisen Oy:n
taloteollisuuden järjestämässä
puurakentamisen ajankohtaisseminaarissa.
Puurakentamisen kohteiden
koon kasvaessa, Koskisen Oy:n
taloteollisuus on ottanut ison
askeleen tuoteosatoimittajasta
kohti kokonaisvaltaista toimitusta projektinjohdosta suunnitteluun ja asennuksiin.
- Asiakkailta saadun palautteen
perusteella voidaan sanoa, että
puurakentamisen lastentaudit
on voitettu ja puu on valmis

yleishyödyllisten kohteiden lisäksi vapaarahoitteiseen tuotantoon. Meillä on puurakentamiseen teknisesti valmis konsepti, jota voidaan toistaa kustannustehokkaasti kohteesta
toiseen. Tähän kuuluu myös
varhainen kumppanuus rakennusliikkeen kanssa. Riippuen
kohteesta olemme mukana sekä hanke- että rakennesuunnittelussa, tiivistää Koskisen
Oy:n taloteollisuuden johtaja
Petri Lento.

Puurakentaminen
kaksinkertaistuu
Ajankohtaisseminaarissa puhunut Puutuoteteollisuuden
toimitusjohtaja Matti Mikkola uskoo puurakentamisen
määrän kaksinkertaistuvan lähivuosina.
- Puun käytön osuus rakentamisessa kasvaa nopeiten
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julkisessa rakentamisessa, mikä näkyy erityisesti puukoulujen ja – päiväkotien rakentamisessa. Nyt jopa 10 - 15
prosenttia julkisesta rakentamisesta tapahtuu puurakenteisena, koulurakentamisessa
osuus on jopa 18 prosenttia,
Mikkola sanoo.
– Puurakentamisen kasvu on
seurausta tuotehallinnan ja
puurakentamisen prosessiosaamisen kehittymisen seurauksena. Meillä on puurakentamisen tuoteosia valmistavia
yrityksiä, joilla on osaamista
ja jotka tuovat markkinoille
teknisesti valmiita ratkaisuja
ja todellisen vaihtoehdon perinteiselle rakentamiselle, hän
jatkaa.
YIT-Talo Oy:n suunnittelujohtaja Matti Varstala pitää puurakentamista erityisesti julkisessa rakentamisessa

vetovoimatekijänä.
– Huoli julkisten rakennusten
sisäilmasta ja terveellisyydestä
ohjaa tällä hetkellä päätöksentekoa julkisen rakentamisen
hankkeissa, hän sanoo. Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen kasvaa rakentamisessa, mikä näkyy muun muassa
keskusteluna vähähiilisen puurakentamisen mahdollisuuksista vastata näihin ekologisiin
haasteisiin. Lento tunnistaa
asenteiden muutosta puurakentamista kohtaan myös rakennusliikkeissä, jotka kysyvät
yhä enemmän vaihtoehtoisia
ratkaisuja.
– Nyt on ilmassa avoimuutta
puun käytölle, kun kysytään
uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja
ja tuotantotapoja. Kiinnostus
puun käyttöä kohtaan kasvaa
asenteiden muutoksen myötä
ja halusta uudistua.

CNC-TYÖSTÖKESKUS

CENTATEQ P-110

Erinomaisen suorituskyvyn omaavaan CENTATEQ P-110 -sarjaan kuuluu 3-, 4- ja 5-akseliset ratkaisut keittiö-, toimisto- ja
massiivipuukalusteiden käsittelyyn sekä portaiden, ikkunoiden ja ovien rakentamiseen. Suorituskykyinen ja monipuolinen
laite pienille ja keskisuurille yrityksille.
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30
info@projecta.fi
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BMS, Bandsaw Monitoring System

ServoPos 3

Investoinneilla voit säästää
Saat selvää säästöä, kun päivität ohjaus ja asemointijärjestelmäsi. Nykyaikaiset ratkaisut antavat sahalinjalle paremman mittatarkkuuden ja saannon
sekä takaamme varaosien saatavuuden.
SERVOPOS 3
ServoPos 3 on yksi markkinoiden monipuolisimmista ja tarkimmista
asemointijärjestelmistä. Se korvaa sekä aikaisemmat järjestelmämme
että muiden toimittajien järjestelmät. ServoPos 3 perustuu vankkaan
teknologiaan ja se voi kommunikoida kaikkien yleisimpien kenttäväylien
kanssa. Jokainen ohjausyksikkö ohjaa jopa 20 akselia ja laitteiden lukumäärä on laajennettavissa.
BMS
BMS – vannesahanvalvontajärjestelmä – on jatkoa meidän paljon myydylle
Vision Tiltille. BMS korjaa aktiivisesti sahanterän asentoa teräpyörällä joka
antaa paremman mittaustarkkuuden ja vähentää teräpyörän kulumista.
Induktiiviset anturit havaitsee myös teräpohjan halkeamat ennen kuin ne
voivat johtaa terän rikkoutumiseen. Sahanpuru ja lika ei vaikuta BMS:än
toimintaan.
BMS:llä on ollut lentävä lähtö markkinoilla, alle vuodessa myyty yli 50
järjestelmää.

Millwide. Worldwide. | +358 44 5555 072 | www.usnr.com
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Uutisia

Alavuden Tilaelementti ATE:n tuotannon
ensiaskeleita evästettiin tasokkaalla seminaarilla
jalostettua, suomalaista puuta.
Parin vuoden takaisilla Seinäjoen Asuntomessuilla oli näytillä jopa CLT-materiaalista rakennettuja terasseja. On myös
pidettävä tiedossa, että puurakenne toimii myös tärkeänä
hiilinieluna, hän muistutti.

Alavuden Rantatöysässä, perinteisessä puuseppäkylässä,
aloitti keväällä teollisen toiminnan ATE eli Alavus Tilaelementti Oy. Vuosi sitten
perustettiin kahdentoista yrityksen yhtiö, joka otti vastaan
vaativan haasteen tehtaan tulevaisuudesta. Omistajayhtiöistä löytyy kosolti osaamista; puurakentamisesta ja tuotantotekniikasta, unohtamatta
liikkeenhoidon vankkaa kokemusta, tavaraopillista osaamista ja kokeneiden toimijoiden
erilaisia verkottumisia.

puurakentamisesta on kehittymässä hieno plusmerkki kansantalouteemme. Mielihyvällä alleviivattavia seikkoja ovat
tärkeimmän alkutuotteemme
markkina-arvon kohoaminen
ja jalostustyön tason riittäminen onnistuvaan vientikauppaan.

Rantatöysässä aloitettu asuntomoduulituotanto palvelee
kerrostalo tuotantoa, lopputuotteena on ekologiset, huippulaadukkaista rakennusmateriaaleista valmistuvat puukerrostalot. ATE-asuntoelementtien runkorakenne on
kasvusuunnat ristikkäin liimattua CLT-massiivipuuta.
Tehtaan tuotannon primäärivaihe työllistää parikymmentä
ammattilaista.

Projektipäällikkö Lauri Lepikonmäki Sweco Oy:stä painotti CLT:n ominaisuuksia.

- Tilaelementtirakentaminen
nopeuttaa rakentamisprosessia. Rakennusvirheiden määrä minimoituu, samoin kuin
kosteusongelmat. Rakennuspaikalle syntyy jätettä vähemmän, samoin kuin esim. meluhaittoja tontilla.

- CLT on tiivistä, valikoitua,
rakennusmateriaalina todella monikäyttöistä ja hienosti

ATE TJ, puutekniikan DI Jari Pajala:n uutinen pompahti
kynnyksen yli reilusti. Hän

Elokuun 22. päivä järjestetty
tasokas asiantuntijaseminaari ei ollut pelkkää aaltojen tekemistä ja mielihyvää uuden
työllistävän tuotannon syntymisestä paikkakunnalle. Seminaarin kokonaisanti oli tasokas
reaalitietojen paketti haasteelliselta alalta. Asiantuntijat lähestyivät esityksissään puurakentamista monesta kiinnostavasta suunnasta. 80-päinen seminaariyleisö sai päivän aikana
tuhdin tietopaketin purtavakseen rakentamisesta. Seminaarissa keskusteltiin tilaelementtirakentamisesta runsaasti.
Tuotantoyhtiön hallituksen
jäsen, yli-insinööri Keijo Ullakko totesi, että kasvussa olevista kerrostaloasumisesta ja
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- Rakenteilla olevissa kerrostaloissa on tarve 1000-2000
tilaelementille. Kun tarvetta
verrataan tehtaamme nykykapasiteettiin, on välttämätöntä
liputtaa tuotannon laajennuksen puolesta, hän sanoi.

Myönteisen, arkkitehtonisen
näkökulman avasi Sini Saarimaa Arkkitehdit A-live Oy:stä:

kertoi siirtyvänsä toisiin tehtäviin. Vaativassa työtehtävässä hänet korvaa 1. syyskuusta
alkaen Alavus Ikkunoiden nykyinen tuotantojohtaja Risto
Lamminmäki.
ATE-päivän päättyessä jäi
kuulijakunnan ”mietintämyssyihin” paljon toimintaa. Tärkeistä asioista varmaan monelle jäi prosessoitavaksi ainakin
puurakentamisen mahdollisuudet ja volyymien kasvu sekä puisten rakenteiden vahva
merkitys hiilinieluna.
Teksti ja kuvat:
Jorma Koivisto

Tuore TJ Risto Lamminmäki kertoi
kiinnostuneelle seminaariväelle
6-asemaisen valmistuslinjan
tapahtumista.

sahayrittäjät

Mahdollisimman
hyvälaatuista puuta läheltä
Sirkkelisahaajat yhdistivät voimansa ensi kerran heti Suomen
sotien loputtua vuonna 1946
Porvoossa. Rakennusbuumi
oli kova ja puuta tarvittiin joka paikassa, kun piti asuttaa
400 000 siirtolaista Karjalasta ja rakentaa Suomi kuntoon.
Silloin yhdistyksen tärkein tavoite oli saada sota-ajan säännöstelymääräysten saaminen
jäsenistön edun mukaiseksi.
Sen jälkeen yhdistys teki paljon töitä kouluttaakseen yksityisiä sahureita ja saha yrityksiä. Koko ajan tavoitteena on
ollut saada mahdollisimman
hyvälaatuista puuta mahdollisimman läheltä. Tätä työtä
yli 70 -vuotias tätä nykyä Suomen Sahayrittäjät ry tekee yhä
edelleen. Vuosi sitten yhdistys lanseerasi Lähipuu®tuotemerkin, jonka avulla halutaan
edistää piensahatoimijoiden

verkoston erityispiirteitä, tunnistettavuutta sekä lisätä muun
muassa kestävää ja vastuullista toimintaa. Merkin saa käyttöönsä, jos on Suomen Sahayrittäjät ry:n jäsen sekä
käyttää 100 prosenttisesti kotimaista raaka-ainetta läpi tuotantoketjun. Raaka-aineen tulisi olla hankittuna yrityksen
toiminta-alueelta.
- Puulla on aineellisten arvojen lisäksi tunnearvoa, toteaa
Sahayrittäjät ry puheenjohtaja
Timo Ripatti. Tänä päivänä
metsänomistajista yhä useampi
asuu kaupungissa, yhä kauempana omistamastaan metsästä. Ripatti on huolissaan metsiemme tulevaisuudesta ja sahattavan puun laadusta.
- Kysymys kuuluu, miten
metsä markkinoidaan uudelle omistajalle? Miten lähipuun

merkitys ja metsän monimuotoisuus esitetään omistajille,
Ripatti pohtii. Suomessa metsää riittää, mutta onko metsän kasvatus tällä hetkellä koko maata ajatellen järkevällä
tasolla?
- Pitää miettiä, onko järkevää
kasvattaa yhden puulajin metsää, vai vanhan kansan tapaan
sekametsää, Ripatti kysyy. Samalla alueellahan voi kasvattaa
koivua ja kuusta kosteimmissa kohdissa ja mäntyä kuivalla
kankaalla.
- Yksipuolinen metsä voi tuoda
pahimmassa tapauksessa myös
puutuholaiset, Ripatti muistuttaa. Myös suojelluissa aarniometsissä muhii tuholaiset,
jotka voivat levitä viereisiin talousmetsiin.
- Tätä tietoa pitäisi jakaa metsänomistajille enemmän, Ripatti sanoo ja heittää samalla
uuden ajatuksen.
- Kun meillä on mökkitalkkareita, niin voisiko meillä olla myös metsätalkkareita, jotka neuvoisivat uusia metsänomistajia metsiensä käytöstä sen hyödyistä ja arvoista, hän
sanoo.

- Rakennuspuutavarana yleisimpiä ovat tietysti mänty ja
kuusi, mutta esimerkiksi männyn sydänpuu on biologisesti
kestävää lahoa vastaan ja tietyllä sahaustekniikalla siitä
saadaan erittäin muotopysyvää
sekä kulutusta kestävää, Timo
Ripatti selventää. Suomen Sahayrittäjien jäsenkunnassa on
myös erikoispuiden sahureita
ja jalostajia, joilla on osaamista esimerkiksi lepän, haavan tai
lehtikuusen jalostuksessa.
- Tällaisia tuotteita ei saa rautakaupoista. Asiakaskohtainen
palvelu on yksi tärkeimmistä
arvotekijöistä Lähipuussa, Ripatti muistuttaa.
Sahayrittäjien asiakkaat tulevat
pääsääntöisesti läheltä. Asiakas
voi ideaalitilanteessa olla vaikka lähinaapuri, joka haluaa
sahauttaa lähimetsänsä puut
omiin tarpeisiinsa.
- Silloin ollaan Lähipuu® –idean ytimessä. Pienet kuljetusmatkat metsästä sahalle ja sahalta loppukohteeseen ovat
tae pienestä hiilijalanjäljestä,
muistuttaa Suomen Sahayrittäjät ry:n sihteeri ja itsekin sahuri, Sirkku Varpa.

Teksti ja kuva: Tuula Uitto
Pienet sahausyksiköt
vastaavat erikoistarpeisiin
Pienet puutuoteyksiköt voivat
vastata mitä erikoistuneimpiin
tarpeisiin.

Suomen Sahayrittäjät ry
sihteeri Sirkku Varpa ja
puheenjohtaja Timo Ripatti.
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Oli vuosi 2017…
Mainio asiakkaani soitti. Nyt se putkiremontti vihdoin
on päätetty tehdä. Puhuttiin aikanaan jo HEILURIN ja
KIEPIN
valmistuessa, että keittiö uusitaan, kun iso remontti
saapuu. Tähän asiakkaaseen voi luottaa ja hän otti yhteyttä.
Yhteistyömme on sujunut aina hienosti. Kalusteet
ovat olleet kalliita mutta niiden arvo on käsityössä ja
ainutlaatuisuudessa. Ne ovat ylpeyden aihe asiakkaalle ja
tekijälle!
Filosofian pohjana on ihmisläheinen, tarkoituksenmukainen
ja yllättävä ajattelu. KONTRASTI- keittiössä vanhat
käytetyt, mutta hyväkuntoiset suolasirottimet (2e Mikkelin
ekotorilta) ovat hyvä esimerkki. Pyrin antamaan itsestäni
myös jotain… lapsuudenkodissani oli nämä sirottimet.
Tapaamisissamme kun ehdotan jotain ratkaisua, tai mallia
on hienoa huomata asiakkaani ennakkoluuloton innostus…
jos ideani on hyvä! On helppoa lähteä etenemään
suunnitelmassa ja valmistuksessa ja siksi mielestäni onnistun
töissäni. Luovuus lähtee vapaudesta.
KONTRASTI
Ehkä alitajuntani oli vuosien varrella jo asiaa miettinyt,
mutta kun pohdimme keittiöratkaisuja ensimmäisen kerran,
oli tavallaan helppoa hakea ideoita. Alustavat suunnitelmat
oli teetetty suunnittelijalla ja niiden pohjalta pääsin puoliksi
katettuun pöytään. Kiitos. Olisihan se mielenkiintoista
matkustaa vaihtoehtoista todellisuutta ja katsoa mihin
suuntaan olisimme edenneet ilman sitä suunnitelmaa…
Olisiko syntynyt KONTRASTIA?
Valkoinen keittiö!! Puusepällä oli vaikea hetki, kun
tämän kuuli. Puu pitää näkyä ja kehäputkiloinen puu
on siihen ratkaisu. Syykuvio näkyy, kun ei maalata
puuta tukkoon. Saarni on vahvaa ja kohtuuhintaista.
Teollinen ruiskumaalaus tuntui vieraalta ajatukselta,
joten oli opeteltava maalaamaan siveltimellä. Hidas ja
vaivalloinen työtapa tuki prosessia. Kaapiston rungot tein
kehärakenteella, joka alun perin syntyi ystäväni graafikko
Ville Tietäväisen projektissa. On U- kehä ja Q-kehä ja
O-kehä sekä tämä C- kehä. Sivuraide: On aivan sama
tekeekö valmisliimalevystä vai mdf- tai lastulevystä,
jos rakenteet ovat levymäisiä. En näe suurtakaan eroa
ammattitaidon määrässä. Asiakkaalle voi tietysti kehua
tuon olevan oikeaa puuta ja ottaa tuplahinta! Kehässä on
liitokset ja ne pitävät maailman pystyssä! Karkaa käsistä…
takaisin aiheeseen! KONTRASTI- keittiön yläkaappien
veto- ominaisuus antaa käytännöllisyyttä, ja turvaa kun ei
tarvitse kiivetä niin korkealle päästäkseen takana oleviin
tavaroihin käsiksi. Ehkä vielä tehdään pieni keittiöaskelma
nousua varten… Heurekaa! ja malli eteisen askelmista! Ja
nekin tehtiin silloin joskus...
Tuli vuosi 2018...
Kävi muuten niin, että jakkaraan mallia ei otettu eteisen
askelmista vaan keittiön jugend- vivahteista!
KONTRASTI- keittiön haastava, valkoinen, maalattu
tiskitaso on riski! Kivi oli turvallisempi ajatus, mutta kun
kyselin asiasta ei se ollutkaan niin selvää. Kivi on myös
huokoinen (ja hintava varsinkin työstettynä) joten jospa
haetaan ratkaisua jostain väliltä. Asiakkaani mukaan
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ruoanlaitto ei ole jokapäiväistä ja hänen arvostuksensa
teetettyjä kalusteita kohtaan johtaa huolehtivaan käyttöön…
maalattu voisi toimia, jos olisi kovaa käyttöä kestäviä
pintoja mukana. Siispä irtokiveä ja vahattua saarnia
mukaan. Aikanaan kun halutaan uudistaa tasot, on maalaus
helppoa, kun ei ole kiviupotuksia. Välitilan lasit ovat samaa
ajatusmallia.
Valkoiselle vastapaino! Vuosia sitten valmistamani
pähkinäinen veitsilaatikko haluttiin säilyttää nykyiseen
keittiöön ja se ohjasi ajatukset aamiaiskaapin kontrastiseen
ilmeeseen. Rulo-ovi HEILURI- kirjoituspöydästä. Pitkän
asiakassuhteen etuja. Tehdään vanhasta uutta ja uudelle
tulee kiinnekohta historiaan. Muistot sulautuvat ja
toivottavat uuden tervetulleeksi. Eurooppalaisen pähkinän
sävystä kupariin. Kuparihuuvasta kuparikannakkeisiin ja
kuparivetimiin. KIEPPI-työtuolin verhoilunahka rulon
selkään…ajatus laukkasi, kaikki oli selkeää. Tätä ei olisi
pystynyt näkemään suunnittelupöydällä. Prosessin luova
vaikutus. Asiakkaan avoin luottamus ja raha (hmm…vaikea
sana). Hienopuusepän vuodet. Asiat nivoutuvat aavemaisesti
yhteen… luontevasti. Minusta tämä toimii kuin evoluutio.
Kehitystä ilman pakkoa.
Ammattitaito yhteiskunnallisesti, ammattitaito
henkisesti, ammattitaito kulttuurillisesti. 22 vuotta
olen tehnyt puuhuonekaluja ja harvoin olen kokenut
itseni yhteiskunnallisesti ammattitaitoiseksi. Näen
yhteiskunnallisen ammattitaidon normeja noudattavana
tekemisenä. Työllistä ja maksa säännöllistä palkkaa muille
ja minulle. Työ tehdään ja lasku perään. Asiat hoidetaan.
KONTRASTI vahvisti ajatustani taiteellisesta tavasta
tehdä arjen esineitä. Yritystoiminnan kannalta katastrofi.
Henkisesti elinehto. Tuollainen tuntipalkan madaltaminen
on kai aika kummallista, jos asiakas on ollut halukas
tuntityösopimukseen. Minusta näin pitää toimia, jos siltä
tuntuu. Ja vaikka olisinkin väärässä, ajaa ihmisyys rahan ohi.
Kysymys: Syökö tuo sitten työni arvoa? Mikä on arvokkainta
ja mikä on arvo? Tuossa lienee perussyy paluuseen
MAASTOVAARA tmi:n yhden miehen toimintatapaan.
Tällä hetkellä kaikki tuntuu oikealta mutta niin on ollut
ennenkin.
post scriptum: Asiakas pitää KONTRASTIsta… ja taustalla
soi Tubular Bells.
Puu elää… ELÄKÖÖN!
Hienopuuseppä
Ari Maastovaara

NIMITYKSIÄ

Olavi Hiissa

Jesse Tähtinen

Timo Tarvajärvi.

Mervi Leite-Ferraz

PENOPE

vetäminen, huoltomyynti ja
tekniikan asiantuntijatehtävät.

yrityskauppojen myötä kesäkuussa 2018 ja on aikaisemmin toiminut Euroboard
Oy:n toimitusjohtajana. Timo on koulutukseltaan BBA
(Bachelor of Business Administration). Timon osaaminen
erityisesti kuitulevytuotteiden
alueella vahvistaa Woodimin
jo ennestään laajaa tuotevalikoimaa.

työskennellyt projektityössä
suunnittelijana sekä matkailualan eri tehtävissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Penopella on valittu painopistealueiksi huolto- ja aftersales-palvelut, jotka koetaan tärkeäksi asiakaskuntamme keskuudessa. Parantaaksemme
edelleen palveluamme olemme
tehneet Tekniikassamme seuraavat muutokset 1.10.2018
alkaen.
Penopen projektipäälliköksi on nimetty Olavi Hiissa.
Olavi toimi aiemmin Penopella huoltopäällikkönä. Uudessa tehtävässä hänen työnkuvaan kuuluu mm. projektien

Huoltopäälliköksi on nimetty Jesse Tähtinen. Tätä ennen
Jesse toimi Penopen huoltoinsinöörinä. Hänen työnkuvaan
kuuluu mm. huollon asiakaspalvelu ja huoltomyynti sekä
IoT ja siihen liittyvät etäpalvelut.

WOODIM
Oy Woodim Finland Ltd:n
myyntipäälliköksi on nimitetty Timo Tarvajärvi. Hän
siirtyi Woodim Finlandille

Mervi Leite-Ferraz on työskennellyt Oy Woodim Finland Ltd:ssä 1.7.2018 alkaen
vastuualueinaan markkinointi
ja laskutus. Hän on aiemmin

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

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti

fi
PUUVIESTI 8 teema:
• SUURI PUU ON DESING -NUMERO
• PERINTEISET JOULUMUISTAMISET
• DESING RAKENNUKSISSA
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Aineistot: perjantaina 23.11.
Lisätietoja ja tilaukset: www.puuviesti.fi
Ilmoitukset/tilaukset/osoitteenmuutokset:
Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi
Jutut/uutisvinkit:
Tuula Uitto 050 464 6777
tuula@puuviesti.fi

Seuraa uutisia www.puuviesti.fi ja https://www.facebook.com/puuviesti/
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LAADUKKAASEEN PAKKAMISEEN
• pahvilaatikot
• kuplamuovit
• aaltopahvit
• kiristekalvot
• teipit
SUORAAN PAKKAUKSEN AMMATTILAISELTA

TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN

MEILTÄ MITTATILAUSLAATIKOT, STANSSATUT
LAATIKOT SEKÄ VARASTOLAATIKOT.
LUE LISÄÄ SIVUILTAMME, ERPAHVITYO.FI
0201

H
B

L

0215

B

H

•

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!

L

B+
H

L+
B

H+

0301

L

KATSO LISÄÄ MALLEJA
www.erpahvityo.

NOPEA • KOTIMAINEN • EKOLOGINEN • EDULLINEN

NOPEA •www.erpahvityo.fi
KOTIMAINEN • EKOLOGINEN
• EDULLINEN
www.wellmanpak.fi
www.erpahvityo.
ER-PAHVITYÖ
OY
WELLMANPAK
38

Lemminkäisenkatu 5-7,
15201 LAHTI
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Tervonlammentie 6,
79100 Leppävirta

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@usnr.com
www.usnr.com

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.

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

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
Teca Oy................................................. 26
TJ-LISTAT Oy......................................... 17
USNR Oy................................................. 1
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
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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

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

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

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

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
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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
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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

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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Omassa luokassaan

YKSILÖLLISET RATKAISUT
YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN
profit H10

profit H08 21.31
nestaava CNC työstökeskus

profit H500 MT
1000:sia mahdollisuuksia, yksinkertaisesti
Nykyaikaista 5-akselista CNC-työskentelyä yksilöllisin vapauksin,
kuitenkin yksinkertaisesti ja tehokkaasti – uusi profit H500 MT
mahdollistaa tuottavan työskentelyn omalla innovatiivisella tavallaan.

U-motion professional
palautuskuljetin tempora listakoneisiin

tempora F800 60.12
Tuottavuus, tuotannon joustavuus ja käytön helppous
Reunalistoituksen tulee olla nopeaa, helppoa
ja mahdollisimman luotettavaa. Tämän saavuttamiseksi
tempora-mallisto yhdistää syöttönopeuden, tuottavuuden,
tuotannon joustavuuden ja helppokäyttöisyyden
yhden kannen alle.

FORMAT-4
Valmistettu
Itävallasta

FORMAT-4 tuotevalikoiman alta löydät myös

TARKISTUSPYÖRÖSAHAT
kappa 550 e-motion
kappa 550 x-motion

HÖYLÄT
exact 63
plan 51 L

ALAJYRSIMET
profil 45 M x-motion

OLSA AY
Tupalankatu
4, 15680 LAHTI
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SOITA 010 820 7200 | www.olsa.fi

LEVEÄNAUHAHIOMAKONEET
finish 1352 modular
finish 1352 modular

PYSTY- JA PALKKISAHAT
kappa V60 classic
kappa automatic classic

VANEERAUSPURISTIMET
HVP Typ 1/2/3/4

OLSA

