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pääkirjoitus

Puun käytön positiivinen viesti kaikuu nyt monella taholla. Homeongelmat kasvattavat 
kiinnostusta koulujen puurakentamiseen ja toivon mukaan myös muuhunkin julkiseen 
rakentamiseen. Hirsitaloteollisuuden tilastojen mukaan parhaillaan on rakenteilla tai 
suunnitteilla peräti kymmenen hirsikoulua. Näiden lisäksi suosiota ovat saaneet puiset 
viipalekoulut, joita voidaan tehdä joko pysyviksi rakennuksiksi tai väistötiloiksi. Muu-
tenkin kiinnostus puurakentamiseen kasvaa Suomessa. Vaikka Suomi keikkuukin tilas-
tollisesti kärjen tuntumassa, niin puurakentamisen supervallaksi emme yllä. Ohi mene-
vät niin Saksa kuin Japanikin. Myös Pohjoismaissa rakennetaan puusta enemmän kuin 
Suomessa. Vielä on kirittävää.

Puun antibakteerisuusominaisuudet kannattaisi hyödyntää rakentamisessa myös Suo-
messa. Kokopuisten sairaaloiden ja päiväkotien terveysvaikutuksia kannattaa tutkia tar-
kemmin.

On aika kääntää katseet myös rakennusten sisälle. Suomalaisilla puusepänteollisuusyri-
tyksillä ja puusepillä on tarjottavana useita ratkaisuja myös sisäpintoihin, kuten Sipari-
lalla esimerkkijutussamme tässä lehdessä. Huonekaluja Suomessa on osattu tehdä aina. 
Parhaimpia niistä viedään tänä päivänä ulkomaille enemmän kuin kotimaahan. Valai-
sinteollisuudella on esitellä lukuisia ratkaisuja puusta. 

Puu valloittaa kemiallisena tuotteena. Suomalaisnaisten Suvi Haimin ja Laura Kyllösen 
kehittämä Sulapac®-innovaatio yhdistää puuta ja biohajoavaa sidosainetta sekä pohjois-
maista designia. Tästä on syntynyt ympäristöystävällinen pakkaus kosmetiikkatuotteil-
le. Aiheesta lisää tässä lehdessä. 

Puusta voidaan pian tehdä vaatteita. 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. 

Mänty on sairaalabakteerin kauhu. Tiina Vainio-Kaila halusi selvittää väitöstyössään, 
miksi moni bakteeri kuolee puupinnalla. Selitys löytyy niin puun uuteaineista, lignii-
nistä kuin puun tuoksusta.

”Puu on materiaali, joka lisääntyy koko ajan. 
Sen käyttöä tulisi ja pitäisi lisätä meillä Suomessa vielä runsaasti.”
Puusepänteollisuus on avainasemassa puunkäytön lisääjinä. 
Kannattavaan yrittämiseen vaikuttavat monet asiat. Paketti 
on kasassa, kun koneet ovat kunnossa ja ajanmukaisia, ener-
giakulut hanskassa ja osaaminen huipussaan. Uusia osaajia 
tarvitaan lisää, niitä saamme toivottavasti eri puolilla Suo-
mea sijaitseviin oppilaitoksiin, joissa on nykyään jatkuva ha-
ku päällä.

Tuula Uitto
Päätoimittaja
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star artic -hotelli

Eksoottinen puuarkkitehtuuri 
kiehtoo niin rakennuksen ul-
kopinnoissa kuin sisätiloissa-
kin. Perinteinen hirsirakenta-
minen ei enää riitä. Saariselän 
Kaunispään tunturin huipulle 
rakennetussa pienessä maise-
mahotellissa moderni puura-
kentaminen yhdistyy uuden-
laisella tavalla muihin mate-
riaaleihin. Hotellin pinnoissa 
on käytetty runsaasti jyväs-
kyläläisen puuverhoiluun eri-
koistuneen Siparilan moder-
neja puusisustuslevyjä. 
- Aito puu on loistava mate-
riaali rakentamiseen. Puura-
kentamisen etuna on rakenta-
misen nopeus, mikä perustuu 
pitkälle vietyyn esivalmistuk-
seen, kertoo Sinikka Huh-
ta-Aho Siparilasta. Puun ke-

veyden ja lujuuden ansiosta 
puusta voidaan valmistaa suu-
riakin rakennusosia, jotka lii-
tetään työmaalla valmiiksi ra-
kennukseksi. 
Aito-sisustuslevyt valmiste-
taan liimatusta mäntyraken-
teesta kotimaisesta raaka-ai-
neesta. Puuntyöstön ammatti-
laiset työstävät aihion itse lii-
matusta mänty raaka-aineesta, 
joka höylätään sekä pintakäsi-
tellään Kajaanin tehtaalla.

Puu tekee meistä 
onnellisia
- Sisätiloissa puupinnoilla on 
hyvinvoinnillemme myöntei-
siä terveysvaikutuksia. Puu on 
tunnettu myös hyvistä akusti-
sista ominaisuuksistaan ja se 
heijastaa kauniisti valoa, hän 

jatkaa ja lisää luetteloon lukui-
sia puun käytön hyviä ominai-
suuksia. 
- Lisäksi puurakenteet paran-
tavat sisäilman laatua, koska 
puulla on kyky sitoa ja tarpeen 
mukaan vapauttaa kosteut-
ta. Puulla on myös antibak-
teerisia ominaisuuksia, jotka 
vähentävät mikrobikasvusto-
jen ja pölypunkkien määrää. 
Käyttämällä puuta sisätiloissa 
voidaan vähentää melustressiä 
ja ylläpitää hyvää ilmanlaatua. 
Aito-sisustuslevyt sopivat erin-
omaisesti julkisiin tiloihin se-
kä yksityisiin koteihin seinä- 
ja kattopintoihin. Sen pinta 
on kulutusta kestävä ja help-
po pitää puhtaana.
- Aidot puupinnat tekevät 
meistä onnellisia, ja on iha-

naa huomata, että puun käyt-
tö on lisääntynyt sisustukses-
sa viimeisten vuosien aikana 
voimakkaasti, Sinikka Huh-
ta-Aho sanoo.
Siparila on mukana kehittä-
mässä puurakentamista entis-
tä tehokkaammaksi innovoi-
malla kestävämpiä ja helppo-
hoitoisempia puupintoja, es-
teettisyyttä unohtamatta.
- Aasialaisturisteja miellyttää 
moderni puuarkkitehtuuri, 
harmonisuus ja avaruus. Star 
Arctic -hotelliin haluttiin tuo-
da esille selkeitä, vaaleita puu-
pintoja. Siparilan leveillä Ai-
to-sisustuslevyillä saimme luo-
tua hotellin sisätiloihin har-
monisen ja modernin ilmeen, 
joka tuo esille puun luonnolli-
sen kauneuden, ja toimii sau-
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siparila

mattomasti ympäröivän luon-
non kanssa, kuvailee hotellin 
puuhamies ja yksi omistajista 
Matti Meskanen.

Yhteistyöllä hyvää 
puusisustamista
Siparilassa on oltu aina kiin-
nostuneita tekemään yhteis-
työtä arkkitehtien, sisustus-
arkkitehtien, sisustussuunnit-
telijoiden sekä muotoilijoiden 
kanssa.

- Onneksi Suomesta löytyy 
paljon suunnittelijoita, jot-
ka käyttävät mielellään puu-
ta sisustuksessa, Sinikka Huh-
ta-Aho sanoo.

Hän uskoo, että Siparilan in-
tohimoinen markkinointi ja 
viestintä puun käytöstä on 
huomioitu arkkitehtien kes-

kuudessa, ja Siparilaan otetaan 
rohkeasti yhteyttä, kun suun-
nitellaan isoja tai pieniä julki-
sia kohteita ja yksityisiä koteja.  

- Tässäkin hotellikohteessa oli 
hienoa, että pystyimme käy-
mään keskustelua arkkiteh-
din ja rakennuttajan/omista-
jan kanssa hyvissä ajoin. Näin 
tiesimme, mitä tunnelmaa ha-
luttiin, Huhta-Aho jatkaa. 
Materiaalien kokonaiskartoi-
tus ja värimaailma olivat erit-
täin tärkeitä, kun lopulta vali-
koituivat oikeat tuotteet ja sä-
vyt tähän kohteeseen.  

- Kun asiakkaalta tuli toive 
tietystä värimaailmasta, teim-
me värimalleja ja lopulta on-
nistuimme valmistamaan teol-
lisesti juuri oikeat sävyt tähän 
kohteeseen, Huhta-Aho ker-
too.  Ajatus alusta asti oli, että 
puuta pitää näkyä, ja sekä sei-
nä- että kattopinnat pitää tun-
tua puulta. 

- Ihanaa on se, että nyt saimme 
mahdollisuuden näyttää myös 
ulkomaalaisille turisteille, mi-
ten Suomen metsistä lähtöi-
sin, valmiiksi tuotteiksi teol-
lisesti Suomessa pintakäsitel-
tyjä pintoja, valmistuu ho-
tellin viihtyisiin eri tiloihin, 
Huhta-Aho hehkuttaa. Pa-
lan suomalaista puuta. Huh-
ta-Aho toivoo, että hotellihan-
ke inspiroi käyttämään enem-
män puuta julkisissa kohteissa.

Aitous houkuttaa 
kiinalaisia Lappiin
Kiinalaisille matkaajille puu 
rakennusmateriaalina on ek-
soottinen, mutta se edustaa 
myös luonnollisuutta. Pelkäs-
tään majoitustilojen puuinte-
riööri saattaa olla kiinalaisel-
le elämys sinänsä. Puu viestii 
kiinalaisille ekologisia arvoja 
ja luonnon puhtautta – asioi-
ta, joita ensisijaisesti tullaan 
Lapista hakemaankin. Myös 
rakennuksen tekniset ratkaisut 
tukevat ympäristöystävällisen 
puurakentamisen periaatteita, 
kun lämmitys hoidetaan tun-
turin uumenista ammennetta-
van maalämmön avulla uudes-
sa hotellissa.  

Lapissa eletään matkailun 
huippukautta.  Kiinalaisturis-
tit ovat löytäneet tiensä Lap-
piin onnistuneiden markki-

nointikampanjoiden, paran-
tuneiden lentoyhteyksien ja 
onnekkaan somejulkisuuden 
ansiosta. Suomen Lappi näyt-
täytyy kiinalaisille turvallisena 
kohteena, joka tarjoaa ainut-
laatuisia luontoelämyksiä. Lu-
mi, revontulet ja hiljainen erä-
maamaisema ovat Lapin valt-
tikortteja Aasian markkinoilla. 
Star Arctic -hotellin markki-
nointipäällikkö Kang ”Kaan” 
Xu tuntee kiinalaisturistien 
toiveet kuin omat taskunsa.

Maksukykyisten aasialaisturis-
tien tarpeisiin ja toiveisiin py-
ritään vastaamaan uudenlaisin 
palvelukonseptein ja hotellein. 
Perinteinen hirsimökki ei enää 
kaikille kelpaa, vaan monet 
matkailijat haluavat majoittua 
modernissa ympäristössä. Ky-
syntää on nyt skandinaaviselle 
keveämmälle puuarkkitehtuu-
rille, jossa vaaleus ja yksinker-

Sinikka Huhta-Aho: 
Rakkaus puuhun ja 
puumateriaaliin vie 

sydämen mennessään.

Star Artic -hotellissa 
on Siparilan aito 
sisustuslevyseinä 
antrasiitti. 
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star artic -hotelli

taisuus on valttia. Uusimmis-
sa majoituskohteissa moder-
ni puuarkkitehtuuri yhdistyy 
designiin ja ekologisuuteen. 
Tästä yksi esimerkki on joulu-
kuussa Saariselällä avautunut 
Star Arctic -hotelli, jossa sel-
keät linjat ja suomalainen puu 
näyttelevät pääosaa. 

- Halusimme suunnitella ai-
nutlaatuiseen paikkaan, Kau-
nispään laelle modernin ho-
tellin, jossa poikkeuksellinen 
luontoelämys korostuu.  Ra-
kennuksien puumateriaalit se-
kä esteetön näkymä arktiseen 
maisemaan yhdistävät kaik-
kia tiloja. Luonto ja toimin-
nallisuus ovat edelleen Lapin 
matkailuarkkitehtuurin tär-
keimmät lähtökohdat. Erityi-
sesti lasia ja puuta yhdistävät 
ratkaisut ovat aasialaisturistien 
suosiossa, summaa Star Arcti-
cin arkkitehti Mikko Juntura.

Teksti: Tuula Uitto, 
Star Artic hotel, Siparila

Siparila on 
vuonna 2003 

perustettu suomalainen per-
heyritys, joka valmistaa ai-
dosta puusta koteihin ja jul-
kisiin tiloihin ulkoverhous- ja 
sisäverhouspaneeleita, lis-
toja sekä liimalevyjä. Sipari-

la kehittää puusta ratkaisuja, 
jotka säästävät aikaa ja koko-
naiskuluja rakentajilta teke-
mällä puutuotteet tehdaso-
loissa täysin valmiiksi pinta-
käsittelyä myöden. Siparilan 
asiakkaita ovat rakennusliik-
keet, rautakaupat, arkkiteh-

dit sekä omatoimiset raken-
tajat. Siparilan tehtaat sijait-
sevat Vaajakoskella, Parka-
nossa ja Kajaanissa. Siparila 
työllistää 100 puualan am-
mattilaista ja sen liikevaihto 
on 20 miljoonaa euroa.

MDF- JA HDF-LEVYT • LASTULEVYT • JALOPUUT • SISUSTUSLEVYT• MASSIIVITASOT
LAMINAATIT • MASSIIVILAMINAATIT • SAUNALEVYT

LEVYNPALOITTELU JA SÄRMÄYSPALVELU

• MDF-levyt
• Vanerit
• Lastulevyt

• Viilutetut levyt
• Laminaatit
• Massiivitasot

AUTOMAATTIVARASTO 
PALVELEE:

Oy Novo Wood Ltd
Tiiriskankaantie 3, Hollola

Puh. 0207 209 400
www.novowood.fi | info@novowood.fi
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Vuoden vaihteessa Miikka Ki-
vistö otti Penopen ohjat Jarmo 
Kivistöltä. Ihan uuteen työhön 
Miikka ei tullut, sillä hän on ol-
lut Penopella myynti- ja mark-
kinointipäällikkönä jo vuodes-
ta 2010. 

Kauppatieteiden maisterik-
si Lappeenrannan teknillises-
tä yliopistosta, työnohessa val-
mistunut Miikka tuli yrityksen 
palvelukseen opiskelujen jäl-
keen. Sitä ennen hänen työn-
sä yhtiössä oli lähinnä nurmi-
kon leikkuuta. Jostainhan se on 
aloitettava. 

Miikan isä Jarmo Kivistö tu-
li yrityksen palvelukseen jo 
vuonna 1987. Toimitusjohta-
ja hänestä tuli vuonna 1990 ja 
omistaja vuonna 2007. 

Ajat olivat haasteelliset. Vuon-
na 2008 Penope teki ennätys-
vuoden liikevaihdon kivutes-
sa aina 27 miljoonaan euroon 
asti.

- Sen jälkeen notkahdettiin jo-
ka vuosi aina 2014 vuoteen as-
ti, jonka jälkeen alkoi näkyä 
nousua sekä markkinoilla et-
tä meillä Penopessa, Miikka 
Kivistö muistelee. Alan mark-
kinaosuus pysyi samana, jo-
ten lama tai taantuma, kuritti 
kaikkia alan yrityksiä ja asiak-
kaita. Myyntitöitä Miikka ehti 
tekemään alueellisesti lähes ko-
ko Suomessa. Ja vielä toimitus-

johtaja nimityksen jälkeenkin 
hänelle jää sopimusasiakkaita.

- On hyvä olla yrittäjien puls-
silla ja nähdä, missä mennään, 
Miikka Kivistö toteaa.

Penope kasvaa ja rekrytoi
Tällä hetkellä Penope elää mal-
tillista, mutta vahvaa kasvusuh-
dannetta. Vuoden 2015 jälkeen 
liikevaihto on kavunnut ylös-
päin joka vuosi. Vuoden 2015 
yleinen suhdanne kääntyi myös 
Suomessa nousuun ja inves-
toinnit käynnistyivät yrityksis-
sä. Myös Penopen palvelukun-
to ja tarjonta oli hiottu huip-
puunsa.

- Viime vuoden liikevaihto hi-
poo 18 miljoonaa euroa, Miik-
ka Kivistö toteaa. Kannatta-
van liiketoiminnan mahdollis-
taa, paitsi hyvät asiakassuhteet, 
myös ammattitaitoinen henki-
lökunta ja hyvä alihankinta-
verkosto. Penope onkin rekry-
toinut ahkerasti lisää henkilö-
kuntaa.

- Tälläkin hetkellä haemme tek-
niseen huoltoon CNC-huolto-
teknikkoa, Miikka Kivistö sa-
noo. Huollosta on tullut tärkeä 
osa kauppaa. Ja vaikka iso osa 
huollosta pystytään tänä päi-
vänä tekemään etänä ns. Help-
Deskin kautta, on tärkeää, että 
palveleva tekninen henkilöstö 
huolehtii toimitusten ammat-

titaitoisesta asennuksesta, kou-
lutuksesta, ylläpidosta, huol-
losta ja varaosapalvelusta joh-
tavan toimittajan kokemuksel-
la, Kivistö sanoo.

- Olemme satsanneet huoltoon 
myös yrityksessämme. Tilois-
samme on tehokkaat korjaa-
motilat sekä laaja varaosa- ja 
tarvikevarasto puuntyöstöko-
neita varten, hän jatkaa. 

Teksti ja kuva: Tuula Uitto

Miikka Kivistö Penopen toimitusjohtajaksi:

Talouden suhdanne kääntynyt 
positiiviseen suuntaan

Penope Oy on toimialallaan suurimpia Suo-
messa. Yritys tekee työstökoneiden, kone-
linjojen sekä terien, suodatinjärjestelmien 
ja teollisuustarvikkeiden maahantuontia 

ja kauppaa Suomessa 42 työntekijän voimin ja liikevaihto 
on 2017 n. 18 milj. euroa. Monet Penopen edustamat ko-
nemerkit ovat markkinajohtajia ympäri maailmaa. Yrityk-
sen motto: ”Meidän tehtävämme on varmistaa, että teol-
lisuusasiakkaidemme tuotantoprosessit toimivat luotetta-
vasti ja tehokkaasti”. 

M
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gsm 040 594 8492 • fax 06-233 9122
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- Puurakentamisen kasvuvauhti on nyt ko-
va, ja koulutukseen pitäisi panostaa. Esi-
merkiksi puuelementtien ja -komponent-
tien asentamispuolella tarvittaisiin sel-
keästi lisää osaavia tekijöitä, hän toteaa.

Tapani Kiiskinen huomauttaa, että puu-
komponenttien asentamisessa on monia 
erityispiirteitä, jotka pitää hallita virhei-
den välttämiseksi.

- On esimerkiksi erikoiskiinnikkeitä, joi-
den toimintaperiaatteet pitää hallita. Tu-
lee kalliiksi, jos niitä aletaan opetella vas-
ta rakennustyömaalla.

Puulla on monia etuja rakentamisessa. 
Puurakennus on ekologinen, energiate-

hokas, terveellinen ja miellyttävä ympä-
ristö asumiseen, opiskeluun ja työn teke-
miseen. Puun kilpailukykyä rakennusma-
teriaalina parantaa korkea esivalmistuksen 
aste, mikä nopeuttaa merkittävästi varsi-
naista rakentamista työmaalla.

Tapani Kiiskinen kuitenkin muistuttaa, 
että asentamisen osaamisen lisäksi koko 
teollisen puurakentamisen ketjussa riittää 
kohennettavaa.

- Ketjua pitää tehostaa puun kilpailuky-
vyn nostamiseksi. Parannettavaa on puun 
korjuusta ja suunnittelusta alkaen tuotan-
toon, kuljetuksiin ja työmaakäytäntöihin 
asti, hän listaa.

Ammatillisen koulutuksen refor-
mi tunnetaan huonosti
Tämän vuoden alussa tuli voimaan uudis-
tus, joka muutti ammatillisen koulutuk-
sen rakenteita perusteellisesti. Jatkossa ei 
ole enää jakoa nuorisoasteeseen ja aikuis-
koulutukseen.

Jakolinjoja poistui muutenkin. Uudistus 
lisää koulutuksen joustavuutta ja yksilöl-
lisyyttä, sillä keskiöön on nostettu kou-
lutuksen järjestämisen sijasta osaaminen. 
Henkilökohtaiset opintopolut voidaan ra-
kentaa yhdistämällä joustavasti tutkintoja, 
niiden osia ja myös valmentavaa ja tutkin-
toon johtamatonta koulutusta.

Koulutus ei ole myöskään sidottu paik-
kaan – sitä voi tapahtua oppilaitosten li-
säksi työpaikoilla ja virtuaalisissa oppimis-
ympäristöissä.

Puurakentaminen lisääntyy 
ja tarvitsee osaajia
Suomessa pitäisi Kuhmon kaupungin kehitysjohtaja Tapani Kiiskisen mie-
lestä kouluttaa nykyistä enemmän osaajia puurakentamisen tarpeisiin. 
Kuhmossa toimiva Woodpolis haluaa kehittää uuden mallin puurakenta-
misen yrityslähtöiseen koulutukseen.
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Uudistus mahdollistaa aikaisempaa tii-
viimmän yhteistyön työelämän kanssa uu-
den koulutussopimusmallin ansiosta. Op-
pisopimuskoulutusta voidaan jatkossakin 
järjestää entiseen tapaan.

Tapani Kiiskinen pelkää, että uudistus 
tunnetaan yrityksissä vielä huonosti.

- Kysymys on isosta asiasta eli yritysten 
mahdollisuudesta saada koulutettua työ-
voimaa. Opetuksesta vastaavan ministeri-
ön pitäisi tiedottaa asiasta paljon nykyistä 
enemmän, hän herättelee.

Woodpolis hakee
uutta koulutuksen mallia
Tapani Kiiskinen on huolissaan erityises-
ti Kuhmon kaltaisten harvaan asuttujen 
alueiden ammatillisen koulutuksen tule-
vaisuudesta, vaikka sen järjestäminen on-
kin jatkossa entistä joustavampaa.

- Mikä on oppilaitosten innostus kehit-
tää koulutusta kasvukeskusten ulkopuo-
lella, hän miettii.

Kuhmon kaupungin omistamassa puu-
rakentamista edistävässä Woodpoliksessa 
uudistus halutaan nähdä mahdollisuute-
na, sillä koulutus voi jatkossa olla entis-
tä monipuolisempaa ja aikaisempaa enem-
män yritysten tarpeisiin räätälöityä. Inno-
vatiivisille oppilaitoksille tarjoutuu mah-
dollisuuksia uusiin toimintamalleihin.

- Olemme neuvotelleet kuluvan talven ai-
kana usean ammattiopiston kanssa mah-
dollisuudesta järjestää Kuhmossa puu-
tuoteteollisuutta palvelevaa koulutusta. 
Erityisesti Ammattiopisto Lappian kans-
sa on keskusteltu teollisen puurakentajan 
opintopolun toteuttamismahdollisuudes-
ta Kuhmossa, Kiiskinen kertoo.

Tavoitteena on Kiiskisen mukaan, et-
tä koulutusta alkaisi Kuhmossa jo tämän 
vuoden aikana.

- Kuhmossa on kova tarve nimenomaan 
koulutetuille teollisen puurakentamisen, 
puuelementtien ja -komponenttien val-
mistajille.

Kaupungin tahtotilana on, että opinto-
ja voisi suorittaa mahdollisimman paljon 
paikkakunnalla, osa teoriaopetuksesta voi-
taisiin antaa verkon kautta sekä virtuaali-
ympäristöä hyödynnettäisiin paljon.

Myös amk- ja yliopistotason
koulutus on tavoitteena 
Oppia terästäisi Woodpoliksessa ja yrityk-
sissä tapahtuva käytännön taitojen opiske-
lu. Kantolan teollisuusalueella Wood-
poliksen naapuriyrityksissä toimii hy-
vin monipuolinen rakentamista palvele-
va puunjalostusyritysten verkosto, joka 
tuottaa sahatavaraa, höylätavaraa, CLT-le-
vyjä, massiivipuisia tila- ja tasoelementte-
jä, hirsitaloja, ikkunoita, puurakentami-
sen suunnittelupalveluita, pihapiirituot-
teita ja kuivikkeita. Puuteollisuuden sivu-
virroista tuotetaan lämpöä ja sähköä sekä 
jalostetaan pellettejä ja brikettejä.

Woodpolis haluaa Kiiskisen mukaan tar-
jota koulutusta myös ammattikorkea-
koulu- ja yliopistotasolla.

- Olisi tärkeää saada käyntiin koulutusta, 
jossa suunnittelijat ja rakennustyömail-
la työnjohtajina työskentelevät pääsisivät 
perehtymään elementtien ja komponent-
tien valmistukseen. Olemme järjestäneet 
vastaavia koulutuksia ammattikorkea-
kouluopiskelijoille ja monen opiskelijan 

mielestä muutaman päivän täsmäkoulu-
tus on antanut enemmän kuin kokonai-
nen kurssi pulpetissa opiskellen, Kiiski-
nen kertoo.

Teksti ja kuvat: Tuulikki Huusko

Biotalous on Kuhmon kehittä-
misstrategian painopiste, kertovat 

projektikoordinaattori Sari Karikko ja 
kehitysjohtaja Tapani Kiiskinen.

Kuhmon kaupungin kehitysjohta-
ja 2016 –

Rakennusinsinööri, AMK (erikois-
tuminen puurakenteisiin)

Ollut aktiivisesti mukana puura-
kentamisen kehittämisessä noin 
kymmenen vuoden ajan. Ennen 
Kuhmon kehitysjohtajaksi siirty-
mistä Kiiskinen työskenteli asian-
tuntijatehtävissä kaupungin omis-
tamassa puurakentamisen kehit-
tämiseen erikoistuneessa Woo-
dpoliksessa ja kehitysjohtajana 
puurakenteiden suunnittelupal-
veluja tarjoavassa Timber Bros 
Oy:ssä.

Tapani 
Kiiskinen
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Puualan ammattilaisille opiske-
lupaikkoja on tarjolla vielä mo-
nipuolisesti, vaikka kouluja on 
lakkautettu ja opiskelupaikko-
ja tarjolla vähemmän kuin ai-
kaisemmin. 

Puuseppä on ajan patinoima 
ammatti, jota on aikanaan ar-
vostettu sen yhteiskunnallisen 
tärkeyden takia. Suomalaiset 
ovat vanhastaan taitavia puun-
käsittelijöitä, jo ennen 1500 
-lukua Pohjanlahden rannikon 
talonpojat olivat taitavia puu-
seppiä ja veneiden sekä laivo-
jen veistäjiä. Kaikki tehtiin it-
se, rakennuksista kalusteisiin, 
tekijöitä arvostettiin. 

Puusepänteollisuus on tänä 
päivänä moderni ala, jossa kä-
sin sorvaaminen on pitkälle ko-
neellistettu ja tietokoneet oh-
jaavat koneita, joita huolletaan 
etänä. Ammattitaitoinen puu-
seppä tuntee materiaalin, stan-
dardit ja koneet. Hän voi tuot-

taa kalusteita itse, tai toimia 
sopimuspuuseppänä. Ala elä-
köityy vauhdilla ja puuseppiä 
tarvitaan taas niin yrittäjiksi 
kuin töihinkin. Jos olet käden- 
taitaja ja kiinnostunut materi-
aalista, joka ei Suomesta lopu. 
Hae alan kouluun. Lisätietoja:  
www.opintopolku.fi sivustolla. 
Sedu kutsuu Kurikkaan  
ja Ähtäriin
Seinäjoen koulutuskuntayhty-
mä, jonka viralliset opetuspis-
teet ovat Sedu Kurikka ja Sedu 
Ähtäri kouluttaa puurakenne-
teollisuuden teollisuuspuura-
kentajia, tähän luetaan myös 
CLT-rakentaminen. Sekä Puu-
sepänteollisuuden puuseppiä 
muun muassa huonekaluteol-
lisuuteen, ovi- ja ikkunateolli-
suuteen. Tänä päivänä kouluun 
on jatkuva haku ja tarjolla on 3 
x 10 opiskelupaikkaa.

- Koulussa on joustava etene-
minen oman osaamisen mu-

kaan. Sedu Kurikassa on myös 
vuonna 2017-2018 valmistu-
nut uusi Kurikan kampus, joka 
on nykyaikainen oppimisym-
päristö, mainostaa Arto Köyk-
kä-Luopa, opinto- ohjaaja/ leh-
tori Sedu Kurikka.

IKATA toivoo hyviä 
harjoittelupaikkoja
Ikaalisten käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitos - IKATA /SAS-
KY, tarjoaa koulutusta tuleville 
hienopuusepille, kitaranraken-
tajille, koulussa voi lisäksi ope-
tella huonekalujen entisöintiä 
ja verhoilua, myös pienoismal-
linrakennus, rakennusrestau-
rointi ja 3-D tulostus ja mal-

lintamisen opetus onnistuu 
IKATAssa. Kouluun on jat-
kuva haku 1.2.2018 alkaen ja 
yhteishaku 20.2.–13.3.2018. 
Aloittava ryhmäkoko on 16.

- Koulutussopimuspaikalta toi-
vomme monipuolista puuse-
päntyötä. Massiivisesta puusta 
tekevät yritykset ovat toivelis-
talla, toivoo lehtori Arto Anet-
järvi IKATAsta. Koulutussopi-
muksen kesto on keväällä 12 
viikkoa ja syksyllä 12 viikkoa. 
Arto Anetjärvi uskoo, että IKA-
TAsta tulevilla opiskelijoilla on 
asenne kohdallaan ja koneiden 
ja laitteiden käyttö on hallin-
nassa.

Puusepäksi, puuartesaaniksi tai puuinsinööriksi

Tämän päivän puusepänteollisuus 
on moderni ala

Arto Anetjärvi, IKATAArto Köykkä-Luopa
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Salon puuosastolla 
uusi halli
Salon seudun ammattiopis-
tossa koulutetaan Taideteolli-
suusalan perustutkinnon (ar-
tesaani) suorittavia puuseppiä. 
Koulutukseen voi hakeutua se-
kä nuoret että aikuiset. Myös 
oppisopimuskoulutus on mah-
dollinen. 

- Haku on jatkuva ja hakulo-
makkeet löytyvät oppilaitoksen 
sivuilta ja lisäksi koulutukseen 
voi hakeutua yhteishaun kaut-
ta, kertoo Timo Kaasinen leh-
tori, käsi- ja taideteollisuus / 
puuala Salo. Koulutuspaikko-
ja riittää tällä hetkellä kaikille 
koulutukseen soveltuville.

- Puuosastolle on rakennettu 
aivan uusi halli Salon keskus-
taan Taitajankadulle, joka ote-
taan käyttöön elokuussa 2018. 
Oppilaitoksesta löytyy moni-
puolinen ja hyvä konekanta ja 
lähiseudulla on hyvin puualan 
harjoittelupaikoiksi sopi-
via työpaikkoja, Timo Kaasi-
nen jatkaa. Opiskelijoita Salon 
Seudun ammattiopistoon tu-
lee ympäri Varsinais-Suomea 
ja Uusimaata.

- Olemme aina kiinnostuneita 
uusista yhteistyökumppaneis-
ta, hän toteaa. 

Luksia lähellä hyviä 
yhteistyökumppaneita
Luksia Länsi-Uudenmaan am-
mattiopistossa on tarjolla käsi- 
ja taideteollisuusalan perustut-

kinto. Jatkuva sisäänotto on ol-
lut meillä käytössä jo muuta-
man vuoden. 

- Työharjoittelu on vanhentu-
nut termi. Vuoden alusta läh-
tien oikea termi on; Työpaikal-
la järjestettävä koulutus, muis-
tuttaa Vesa Kupila, lehtori/tek-
nologia. 

- Homman sisältö ei ole pal-
jon muuttunut, vaikka siitä 
ministeriötasolla kovasti rum-
mutetaan, hän toteaa. Tääl-
lä pääkaupunkiseudulla näitä 
työpaikalla järjestettäviä kou-
lutuspaikkoja on tarjolla ihan 
mukavasti, monenlaisia ja mo-
nenlaisille opiskelijoille sopi-
via, hän kehuu. 

Vesa Kupila on toiminut viime 
vuosina myös Taitaja -kilpailu-
jen puuseppien päätuomarina. 

Salpauksessa voi 
opiskella pitkälle
Salpauksessa, Koulutuskeskus 
Salpaus-kuntayhtymä, on kaik-
ki tutkinnonosat niin perus-, 
ammatti- ja erikoisammatti-
tutkinnoista. Perustutkintoa 
voi opiskella päiväopiskeluna, 
muussa tapauksessa tarvitaan 
aina työpaikka.
- Meillä on jatkuva haku. Opis-
kelupaikkoja on kaikille haluk-
kaille, jos voisi näin karkeasti 
sanoa. Eli koska alan kiinnos-
tus on tällä hetkellä aika alhai-
nen, niin kaikki hakijat ovat tä-
hän mennessä päässeet opiske-
lemaan, kertoo Petri Isoluoma.

- Olemme kiinnostuneita kai-
kesta yritysyhteistyöstä ja ha-
luaisimme mielellämme tietää, 
kuinka paljon yritykset ovat 
valmiita harjoittelijoita otta-
maan vastaan, hän jatkaa.
Salpauksella on myös LAM-
Kin, Lahden ammattikorkea-
koulun, kanssa yhteinen Huip-
pis-hanke, jossa on luotu selkeä 
väylä opintojen jatkamiseksi 
toiselta asteelta ammattikor-
keakouluun. 
- Hyväksi luetaan toisella-as-
teella saavutettu osaaminen ja 
toisen asteen opinnoissa hyö-
dynnämme avoimen ammatti-
korkeakoulun opintotarjontaa, 
Isoluoma kertoo. Tarkoitukse-
na suora siirtyminen ilman 
pääsykokeita. Ensimmäiset 
opiskelijat ovat jo tämän opin-
topolun loppusuoralla ja pääse-
mässä syksyllä LAMKiin.
Muutoksen tuulet
puhaltavat
Savon ammattiopiston Varka-
uden toimipisteessä annettiin 
koulutusta käsi- ja taideteolli-
suusalan artesaanin tutkintoon 
puualalta. Koulutus lopetettiin 
ja viimeinen ryhmä valmistui 
toukokuussa 2015. Koulutuk-
sen järjestäjä on Savon koulu-
tuskuntayhtymä ja oppilaitos 
käytti nimeä Savon ammat-
ti- ja aikuisopisto 31.12.2017 
saakka.
- Ensi syksynä aloitamme Var-
kaudessa koulutuksen, jossa 
on yhdistetty rakentajan ja si-
sustajan opintoja, kertoo Antti 
Korhonen opettaja, koulutus-
palvelut, teknologia, teollisuus 
Savon ammattiopisto. Koulu-
tuksesta saa rakentajan tutkin-
nossa vaadittavan pätevyyden. 
- Valinnaiset opinnot valitaan 
rakentajan ja sisustajan tutkin-
noista niin, että ne mahdol-
lisimman hyvin antavat val-
miuksia toimia myös sisusta-
jana, hän jatkaa. Suorittamalla 

puuttuvat sisustajan tutkinnon 
opinnot saa sisustajan tutkin-
nossa vaadittavan pätevyyden.
Useat oppilaitokset elävät epä-
varmuudessa tällä hetkellä. 
Ikäluokat pienenevät ja opis-
kelijoita ei riitä jokaiseen kou-
luun. Yksi harmillisimmista lo-
petuspäätöksistä tehtiin ima-
gon kannalta Jurvassa.
Sedun Jurvan toimipiste, jon-
ka puualan koulutus päätettiin 
lopettaa, ja viimeiset opiskeli-
jat valmistuivat artesaaneiksi 
keväällä 2014. 
- Siinä lähti hirvittävä määrä 
puualan koulutuksen erikois-
osaamista, olihan Jurvan kou-
lutus tunnettu tyylihuoneka-
luistaan ja koristeveistostaan, 
joiden kautta osaltaan puusep-
piä koulutettiin, kertoo Jou-
ni Rinta-Keturi, Jurvassa puu-
seppien opettajana 1989-2014. 
Koulua ja opetusta ei siis enää 
Jurvassa ole. Koulutus alkoi 
vuonna 1911, ja tuli siis pää-
tökseensä 2014.
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Vesa Kupila, Luksia
Arto Anetjärvi, IKATA

Olli Hietajärvi valmistui 
Ikatasta 2015 ja on nyt 

yrittäjänä Puulonissa.Vesa Kupila, Luksia Petri Isoluoma, Salpaus
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Opetushallitus on laatinut uu-
det tutkinnon perusteet kaik-
kiin ammatillisiin perustut-
kintoihin sekä moniin am-
matti- ja erikoisammattitut-
kintoihin. Ensimmäiset uudet 
tutkinnon perusteet tulivat 
voimaan 1.1.2018. Uudistus 
on osa ammatillisen koulutuk-
sen reformia. Kaikkiin tutkin-
toihin laaditaan uudet perus-
teet 1.1.2019 mennessä.
Puuteollisuuden ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnon pe-
rusteet ovat vielä valmisteltava-
na ja tulevat voimaan vuoden 
2019 alussa. Lähtökohtaisesti 
lait ammatillisesta peruskou-
lutuksesta ja ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta yhdistettiin 
uudeksi laiksi, jossa keskeisenä 
lähtökohtana on osaamisperus-
teisuus ja asiakaslähtöisyys. 
Uusi laki tuli voimaan 1.1.2018 

ja kaikkiin tutkintoihin laadi-
taan uudet perusteet 2019 vuo-
den alkuun mennessä.
Reformin myötä tutkintojen 
määrä laskee yli puolella. Osa 
tutkinnoista poistuu, kun nii-
hin sisältyvä osaaminen yhdis-
tetään osaksi uutta laajempaa 
tutkintoa. Reformissa luovu-
taan myös erottelusta nuorten 
ja aikuisten koulutuksen välil-
lä. Aiemmin nuoret suorittivat 
ammatilliset perustutkinnot eri 
tutkinnon perusteiden pohjal-
ta kuin näyttötutkinnon suo-
rittavat, jotka ovat olleet pää-
osin aikuisia. Jatkossa amma-
tilliset perustutkinnot suorite-
taan vain yhdellä tavalla.
Uusien tutkintojen perusteet 
ovat sisällöltään entistä laa-
ja-alaisempia. Opiskelijat voi-
vat tehdä aiempaa enemmän 
valintoja tutkintojen sisällä ja 

räätälöidä osaamistaan työelä-
män ja omien tarpeidensa mu-
kaan. Tutkinnon perusteissa 
tämä näkyy entistä laajempana 
valinnaisten tutkinnon osien 
tarjontana. Tutkintoihin tulee 
myös entistä enemmän osaa-
misaloja, joiden mukaan voi 
suuntautua eri työtehtäviin.

Puuteollisuuden uudet 
tutkinnot ovat lähempä-
nä työelämän tarvetta
Puuteollisuuden tutkintojen 
uudet perusteet on laadittu 
työelämässä toimivan ohjaus-
ryhmän ja koulutuksen järjes-
täjistä koostuva kirjoittajaryh-
mä. Tällä haluttiin varmistaa, 
että perusteet vastaavat työelä-
män tarpeita ja opiskelijat op-
pivat ne tiedot ja taidot, joita 
työelämässä tarvitaan.
Puuteollisuuden perustutkin-

non perusteet ovat entistä laa-
ja-alaisempia, jolloin oppilaat 
voivat tehdä aiempaa enem-
män valintoja tutkintojen sisäl-
lä. Puusepänteollisuuden osaa-
misalan perustutkinnon uu-
distamistyössä oli kyse lähinnä 
tutkinnon päivittäminen osaa-
misperusteiseksi, koska varsi-
nainen puualan perustutkinto 
on tullut voimaan vasta vuonna 
2010. Suunnittelun lähtökoh-
tana oli, että tutkinnon suorit-
tamalla syntyy puusepänteol-
lisuutta palvelevaa osaamista 
tutkinnon suorittajalle. Näi-
tä ovat muun muassa CNC-, 
CAM- ja automaatio-osaamis-
ta, joka palvelee alalla toimivia 
yrityksiä. Tutkintoa suunnitel-
taessa tarkasteltiin alalle tullut-
ta uusinta teknologiaa, jolloin 
myös robotiikan tarve tuli sel-
keästi esiin. 

UUSI AMMATILLINEN KOULUTUS 1.1.2018 alkaen

Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat.  
Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran.

#AMISREFORMIOPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET

vaikuTTavuuTeen kannusTavaa rahoiTusTa
Opiskelijat pysyvät mukana, suorittavat opintoja,  
valmistuvat, saavat töitä tai jatkavat opintojaan

Yksi lainsäädänTö,  
Yksi järjesTämislupa

Ei raja-aitoja nuorten ja aikuisten välillä

vähemmän bYrokraTiaa  
ja enemmän ToimivalTaa

koulutuksen järjestäjälle

monipuoliseT 
oppimis- 
YmpärisTöT

Opitaan 
työssä

Näyttö 
käytännön 
työtehtävissä

Päivitetään osaamista

Opiskelu 
korkeakoulussa 

jousTava  
opinToaika
Koulutusajat  
lyhenevät

Hankitaan  
puuttuva 

osaaminen

laaja-alaiseT 
TuTkinnoT
351 tutkinnosta 164 tutkintoon

Työelämään 

henkilökohTainen 
suunniTelma 

opiskeluun

jousTava haku

TUTKINTO

Opettaja ohjaa, 
tukee ja arvioi

pulpetista  
työpaikalle ja 

simulaattoreihin

Ammatillisen koulutuksen ensimmäiset 
uudet tutkinnon perusteet voimaan
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Kommentti:
Ammattinimikkeenä puuseppä on ihan turhaan 
kärsinyt inflaation, kun moni haluaa profiloitua 
mieluummin artesaaniksi, muotoilijaksi tai suun-
nittelijaksi, kuin puusepäksi. Toki on huomioitava, 
että koulutus on toki eri edellisillä ammattinimik-
keillä. Totuus on kuitenkin se, että puuseppää aina 
tarvitaan, kuten laulussakin aikoinaan laulettiin. 
Jonkunhan ne suunnitelmat on toteutettava ja 
tehtävä. 
Minusta puuseppä ammattinimikkeenä on hieno 
ja kertoo osaamisesta, jota tarvitaan tänä päivänä 
yhä enemmän. Kun vihreää jalanjälkeä, kierrätet-
tävyyttä ja egolokisuutta metsästetään nousevat 
aidosta luonnon materiaalista tuotteita taikovat 
puusepät arvoon arvaamattomaan.

Tuula Uitto

Tänä vuonna opetushallitus 
julkisti uuden termin: Työpai-
kalla järjestettävä koulutus. Se 
on koulutussopimukseen tai 
oppisopimukseen perustuvaa 
koulutusta. Työpaikalla järjes-
tettävässä koulutuksessa opis-
kelija hankkii tutkinnon pe-
rusteiden mukaista osaamista, 
joka osoitetaan tekemällä käy-
tännön työtehtäviä aidoissa 
työtilanteissa ja työprosesseissa 
(näyttö). Koulutustyöpaikal-
la on oltava käytettävissä tut-
kinnon perusteiden mukaisen 
koulutuksen tai henkilökoh-
taisen osaamisen kehittämis-
suunnitelman ja näyttöjen jär-
jestämisen kannalta, riittävästi 
tuotanto- ja palvelutoimintaa, 
tarpeelliset työvälineet ja am-
mattitaidoltaan, koulutuksel-
taan ja työkokemukseltaan pä-
tevä henkilöstö, josta voidaan 
nimetä opiskelijan vastuulli-
nen työpaikkaohjaaja. Kaik-
kiin ammatillisiin tutkintoi-
hin kuuluu ammatillisia opin-
toja ja osaamisen kehittämistä 
käytännön työtehtävissä .

Työpaikalla järjestettävä kou-
lutus on tavoitteellista, ohjat-

tua ja arvioitua opiskelua. Työ-
paikalla opiskelijaa ohjaa työ-
paikan henkilöstöön kuuluva 
työpaikkaohjaaja. Arvioinnin 
suorittaa työpaikkaohjaaja yh-
dessä opettajan kanssa, myös 
opiskelija osallistuu arviointi-
keskusteluun.

Muutos on herättänyt paljon 
keskustelua, vaikka ammatti-
opettajat toteavatkin, että ky-
se on enemmänkin termistön 
muutoksesta kuin käytännön 
muutoksesta. Monet opettajat 
ja oppilaat ovat kuitenkin si-
tä mieltä, että työpaikalla jär-
jestettävä koulutus on enem-
män mahdollisuus kuin uhka. 
Ja vaikka muutos vietiinkin 
maaliin sellaisella vauhdilla, 
ettei yrittäjiä ehditty juurikaan 
kuulemaan, on tässä hyvä mah-
dollisuus myös yrittäjille saada 
kontakteja uusiin ammattilai-
siin jo opiskelujen varhaisessa 
vaiheessa.

Jo pelkkä vierailu ja uuden työ-
paikan tapoihin tutustuminen, 
tutustuttaa oppilaan alaan te-
hokkaasti.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Työpaikalla järjestettävä koulutus
uhka vai mahdollisuus
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Anttiina on suomalainen 
huonekaluvalmistaja 
Etelä-Pohjanmaalta, 
joka valmistaa käsityö-
nä uniikkeja kalusteita. 
Messuille Anttiina oli 
tuonut uutuuksiaan.

POIAT esitteli Antrei Hartikaisen suunnittelemia ja 
toteuttamia Fiori- veistokset. Veistokset ovat lisäys 
Fiori- mallistoon, joka on suunniteltu yhteistyössä 
Poiat toimiston kanssa.

Aalto yliopiston 
kolmannen vuoden 
sisustusarkkitehtuurin 
opiskelijatöiden näyttely 
esittelee kaksitoista vä-
rikästä tuolia, jotka ovat 
saaneet ylleen näyttävän, 
kirkkaan väriloiston. Nikari Tukholmassa jo viidettä kertaa. 

Tutut asiakkaat löysivät, Nikarin ajattomat huolella 
tehdyt puiset huonekalut, jotka kestävät vuosikym-
menestä toiseen ja vanhenevat kauniisti.

Tukholman huonekalumessut, 
 näyteikkuna maailmalle
  Suomalaisia poimintoja 
       Tukholmasta

Olli Hietajärvi 
Innon tuolissa: 
Puulon tekee 
Innolle sopimus-
puusepäntöitä. 
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Secto Desing osastolla vierailivat valaisi-
me valmistajat Sectomo Oy:stä Heinolasta 
ja valaisimet pakkaava Heikki Erkamo

Timo Niskasen 
Himmee osasto oli 
upealla paikalla ja 
loistavasti toteutettu. 
Kuvassa Toad -valaisin, 
jossa suupuhallettu 
opaalilasinen varjostin, 
tammisen jalkaosan 
vaativa valmistus-
prosessi on suomalaista 
puusepäntaitoa 
parhaimmillaan.

Fasetti luottaa 1950-luvun 
muotokieleen ja nojatuoleihin,
jotka ovat siroja ja niissä on 
hyvä istua.

ShowRoom Leena Lendi Liedeslahti 
esitteli upeaa PILKE-vanerilamppuvali-
koimaa, josta on kolme värivaihtoehtoa: 
luonnollinen koivu, valkoinen ja 
musta värjäys. 

Iskun Hangaround kokoussetti. Hangaround 
on paitsi hauska tapa istua, myös ergonominen 
vaihtoehto perinteiselle staattiselle istuma-
asennolle. Hangatound suunnittelija on Kaisa Jäntti.
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Tukholman huonekalumessut 
ovat Skandinavian huonekalute-
kijöiden näyteikkuna maailmal-
le ja pohjoismaiden suurimmat 
huonekalumessut. Skandinaavi-
nen design oli myös kattavasti 
esillä. Messuilla käy ostajia ym-
päri maailmaa, joten uutuudet 
ja innovaatiot kannattaa tuo-
da esille täällä. Tämän vuoden 
messut osoittavat, että hillityn 
mustavalkoisen sisustamisen ai-
ka on ohi. Tilalle ovat tulleet 
luonnolliset, murretut värit ja 
muu värien kirjo. Trendisisus-
tukseen kuuluu nyt pehmeitä 
samettipintoja, nahkaa ja ripa-
us vanhan porvariskodin ylellistä 
henkeä. Pitkään jatkuneen hil-
lityn ja tyylikkään yksinkertai-
sen muotoilun jälkeen messuilla 
näkyi pilkahduksia uudenlaises-
ta hulluttelevasta muotoilusta.  

ISKU 90 vuotias Start Up

Tukholmassa vieraillut ISKUn 
toimitusjohtaja Arto Tiitinen 
sanoo, että ISKU on 90 vuo-
tais Start Up. ISKU on suoma-
laisen osaamisen, laadun ja teol-
listen innovaatioiden tekijä jo 
vuodesta 1928. 

- ISKUn historiallinen tehdas 

Lahdessa on yksi tänä päivänä 
yksi moderneimmista huoneka-
luteollisuuden laitoksista Euroo-
passa, Tiitinen sanoo. ISKUn ar-
vo ovat suomalaisuudessa. 

ISKUn tuotteet valmistetaan 
korkealuokkaisista kotimaisis-
ta raaka-aineista, joiden valin-
noissa on huomioitu tuotteen 
mahdollisimman pitkä elinkaari. 

- Käyttämämme puu on peräi-
sin kestävän kehityksen periaat-
tein hoidetuista suomalaisista 
metsistä. Kotimainen valmistus 
ja lähituotanto on ollut meille 
tärkeää alusta alkaen, Tiitinen 
jatkaa. UPM Säynätsalosta tu-
levat Koskiselta, pahvit Stora 
Enson tehtailta Lahdesta ja pak-
kaukset toimittaa ER-Pahvityö 
Lahdesta. 

Puu- ja sisustusalan 
oppilaat Tukholmassa
Tukholman huonekalumessujen 
aulassa oli kuhinaa, kun suoma-
laiset puu- ja sisustusoppilaat 
odottivat pääsylippuja ja pää-
syä itse messuille. Tukholman 
huonekalumessumatkoja jo yli 
20 vuotta luotsannut osastovas-
taavana puualalla Ikatassa toi-
miva Arto Anetjärvi on jälleen 

tyytyväinen.

- Tälle matkalle lähtee aina to-
della mukavasti porukkaa, hän 
sanoo. Arto Anetjärvi on ai-
na tykännyt opettaa oppilail-
le myös kansainvälisyyttä. Yk-
si tapa tutustua kansainvälisiin 
markkinoihin on piipahtaa naa-
purimaan messuilla. Alkuun 
matkalle lähti vain Anetjärven 
oma luokka, sitten matkalle läh-
ti koko Ikatan puuosasto ja lo-
puksi vielä muidenkin ammat-
tialojen opiskelijat. Tänä vuonna 
matkalle osallistui 165 oppilasta 

ja opettajaa. Tänä vuonna mu-
kana oli myös puuteollisuusa-
lan yrittäjiä.

- Parhaimmillaan meitä oli sa-
toja, kun samalle matkalle lähti-
vät kollegat oppilaineen Salosta, 
Oulusta, Ilmajoelta, Kuopiosta 
ja Kajaanista, Anetjärvi luette-
lee. Myös ammattiopiston väkeä 
lähti mukaan. Matkaan on si-
sältynyt koulutusta ja joskus tu-
tustumista Tukholman puualan 
liikkeisiin ja tietenkin matkan 
pääkohde Tukholman huone-
kalumessut. Anetjärvi haavei-
leekin, että tulevaisuudessa ris-
teilyn täyttäisikin alan yrittäjät, 
oppilaat, yhteistyökumppanit ja 
opettajat yhdessä.

- Siinä vaihtuisi kokemusta ja 
yrittäjät saisivat laivaseminaa-
rin aikana puheenvuoron, ker-
toakseen alan näkymistä, Anet-
järvi maalailee. Mukana olleet 
yrittäjät eivät tyrmänneet ide-
aa. Puusepänteollisuuden imago 
kaipaa kohotusta, ja tässä voisi 
olla yksi keino.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Skandinaavista raikkautta 
Tukholmassa

Suomalaiset puu- ja sisustusalan 
oppilaat tutustumassa Tukholman 
huonekalumessuilla muiden 
oppilaitosten töihin.

Heikki Erkamo ER-Pahvityö, Arto Tiitinen ja Jari-Pekka Jokio ISKU kohtasivat 
Tukholmassa. ISKU valitsi ER Pahvityö Oy:n vuoden 2017 kumppaniksi par-
haan palvelun tarjoajana tehtaalle. ISKU ja ER Pahvityö tekevät yhteistyötä 
pakkaussuunnittelussa. Palkinnot jaettiin tämän vuoden alussa.
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Sähkölaskun loppusummasta 
keskimäärin kolmasosa on siir-
tomaksua, kolmasosa energia-
maksua ja kolmasosa veroja. 
Kun teemme energiaa säästä-
viä toimenpiteitä, toimet vai-
kuttavat näihin kolmeen osa-
tekijään omalla tavallaan. Ym-
päristövaikutukset taasen ovat 
kiinni laajemmin valituista 
toimenpiteistä. Varmaa lienee 
se, että sähkön siirtohinta tulee 
joka vuosi nousemaan.

Säästä energiaa, 
maksa enemmän
Energiaa kehotetaan säästä-
mään ekologisista syistä, mut-
ta maksajan näkökulmasta 
raadollisimmin kyse on kus-
tannusten säästämisestä. Näin 
ollen energian säästäminen 
tarkoittaa käytetyn energi-
an määrän vähentämistä, tai 
sen tuottamista edullisemmil-
la tuotantotavoilla tai raaka-ai-
neella. Lopputulema on sama, 
säästää rahaa ja auttaa ympä-
ristöä.

Ei ole odotettavissa, että käy-
tettävän sähköenergian yksik-
köhinta laskisi millään omal-
la toimenpiteellä. Siitä pitää 
huolen se, että käyttäjät mak-
savat energiaverkkojen ylläpi-

don. Siirtohintojen korotusta 
selitetään vuonna 2013 sääde-
tyllä sähkömarkkinalailla, joka 
edellyttää, että sähkökatkot pi-
tää pystyä rajaamaan taajamis-
sa kuuteen tuntiin ja haja-asu-
tusalueilla 36 tuntiin vuodes-
ta 2028 alkaen. Laki edellyttää 
myös sähköverkkojen säävar-
muuden parantamista asteit-
tain niin, että puolella asiak-
kaista vaatimus täyttyy vuo-
den 2019 loppuun mennes-
sä ja 75 prosentilla asiakkaista 
vuoden 2023 loppuun men-
nessä. Tämänkin kaikki alle-
kirjoittavat. Ja sitä paitsi tuol-
laisen varmuuden aikaansaa-
minen on aivan oikein.

Energian tuottaminen kulut-
taa myös ilmaston kannalta 
hankalia luonnonvaroja, ku-
ten fossiilisia polttoaineita hiil-
tä, öljyä tai kaasua. Näin ol-
len odotettavissa on että, näi-
tä energiamuotoja käyttävä 
joutuu tulevaisuudessa mak-
samaan yhä enemmän pääs-
töjen verotuksen kautta. Ve-
rotuksen tarkoitus on johtaa 
vähäisempään energian käyt-
tämiseen, säästää näitä luon-
nonvaroja ja hidastaa kielteis-
tä ilmastonmuutosta. Näissä 
ristipaineissa alkaa eri vaihto-
ehtojen pohdinta.

Oma lämmityskattila
Puuteollisuudella ja puusepän-
teollisuudella on käytännössä 
mahdollisuus ratkaista oman 
energiansa tuotto investoimal-
la nykyaikaiseen lämmitysjär-
jestelmään. Puunjalostusteol-
lisuuden sivutuotteena syntyy 
runsaasti höylälastua ja saha-
purua, josta voidaan valmistaa 

puupellettejä tiivistämällä tai 
pelletoimalla. Myös hake on 
ympäristöystävällinen poltto-
aine, jota on helposti saata-
vana myös kriisiaikoina. Polt-
toaine on käytännössä ilmais-
ta, ja puuteollisuuden ylijää-
mäpuun voi myös priketöidä, 
jos ylijäämätuotetta tulee pal-
jon ja se halutaan varastoida 
tai jopa myydä ulos. Lämmi-
tyskattilaan investointia kan-
nattaa miettiä varsinkin sil-
loin, kun tarvitsee omassa 
yritystoiminnassaan lämpöä. 
Mitä aikaisemmin investoin-
nin tekee, sitä enemmän pys-
tyy säästämään tulevaisuuden 
energiakuluissa. Yhden yrit-
täjän tekemän laskelman mu-
kaan, energian hinta on pelle-
tillä yli puolet halvempaa kuin 
kaukolämpöratkaisulla. Jopa 
ostopelleteillä.

Tuulivoiman käyttö 
Suomessa
Suomalaiseen tuulivoimaan 
investoitiin vuonna 2016 lä-
hes miljardi euroa. Investoin-
nit mahdollistivat ennätys-
määrän uusia tuulivoimaloi-
ta. Myös tuulisähköntuotan-
to kasvoi lähes kolmanneksen. 
Vuoden 2016 tuulivoimatuo-
tannolla voitaisiin kattaa esi-
merkiksi koko Pohjanmaan 
maakunnan vuosittainen säh-
könkulutus.

Suomeen on asennettu pää-
asiassa tuulivoimaa lähinnä 
teollisessa mittakaavassa, eli 
isoja voimaloita, jotka ovat jo-
ko yksittäin tai tuulipuistona. 
Esimerkiksi S-ryhmä on mu-
kana Tuuliwatissa, joka omis-
taa Suomessa useita tuulipuis-
toja. Myös Ikea omistaa Suo-

Kallis energia pakottaa miettimään eri vaihtoehtoja 
tuotantorakennusten lämmittämiseen 

Sähkö ei halpene

ENERGIAKATSAUS
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messa tuulipuiston. Kerrotaan 
Suomen Tuulivoimayhdistyk-
sestä.

Hyötynä omasta tuulivoima-
lasta on sähkölaskun pienene-
neminen niin sähkön kulutuk-
sen kuin siirronkin osalta. Tie-
tyn rajan alittavasta vuosituo-
tannosta ei myöskään tarvitse 
maksaa sähköveroa. 

Haasteena on luvitusprosessin 
raskaus ja ”epämääräisyys” – 
osassa kunnista ei ole määritet-
ty, minkä kokoinen voimala tar-
vitsee toimenpideluvan, ja min-
kä kokoinen rakennusluvan. 

- Isoilla voimaloille prosessi on 
huomattavasti selkeämpi – jos-
kin toki myös kalliimpi.  Tuu-
livoimaa asennettaessa tärkeää 
on, että voimalat pääsevät ”kä-
siksi” riittävän voimakkaaseen 
ja tasaiseen tuuleen, kertoo An-
ni Mikkonen toiminnanjohtaja 
Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

- Joissain tietämissäni kohteis-
sa, joissa on mietitty pientuuli-
voiman asentamista, voimalasta 
saatava tuotto ei olisi ollut riittä-
vää toiminnan samaiseksi kan-
nattavaksi – alueella ei siis tuul-
lut tarpeeksi tai tuulen edessä 
oli pyörteitä aiheuttavia estei-
tä, jotta pientuulivoimalainves-
tointi olisi ollut järkevää toteut-
taa, hän jatkaa.  Monesti pienen 
voimalan hankintaa harkitseva 
pelkää myös voimalan huollon 
määrää, mutta todellisuudessa 
pienen voimalan huoltaminen 
on yhdistyksen sanomana mel-
ko yksinkertaista.

Tuulivoimaa katolla
Vantaalaisen logistiikkayri-
tyksen katolle on asennettu jo 
vuonna 2010 tiettävästi Suo-
men ensimmäinen pientuuli-
voimapuisto. Tikkurilantiellä 
lentokentän kupeessa sijaitseva 
Kuehne+Nagel pystytti katol-
leen kymmenen tuulimyllyä. 
Mastot ovat reilut kuusi metriä 
korkeita. Turbiinin lavat pyöri-
vät mastoissa vaakasuuntaises-
ti. Kussakin hyrrässä on seitse-
män lyhyehköä lapaa. Omalla 

tuulivoimalalla yritys on laske-
nut tuottavansa noin kymme-
nesosan varasto- ja toimisto-
kiinteistön tarvitsemasta säh-
köstä. Tuulivoimapuiston säh-
köntuottokapasiteetti on 20 
kilowattia. 

Aurinkovoima
Aurinkoenergiaa käytetään 
Suomessa pääasiassa veden 
lämmittämiseen sekä sähkön 
tuottamiseen aurinkopaneeleil-
la. Aurinkosähköjärjestelmil-
lä voidaan tuottaa paikallista 
ympäristöystävällistä energiaa. 
Kannattavimpia investoinnit 
ovat kiinteistöissä, joissa ku-
luu kesäaikana runsaasti säh-
köä. Esimerkiksi toimitilara-
kennuksissa aurinkosähkö vä-
hentää ostosähkön määrää 
juuri silloin, kun rakennukset 
kuluttavat sähköä eniten ilmas-
tointiin. Myös asukkaat voivat 
tehdä järkeviä investointeja au-
rinkosähköjärjestelmiin, mikä-
li tuotetun sähkön pystyy ku-
luttamaan itse.

Sähköverkkoon kytketty aurin-
kosähkökapasiteetti yli kolmin-
kertaistui Suomessa vuodes-
sa. Energiavirasto on kerännyt 
sähkön jakeluverkkoyhtiöil-
tä Suomessa sähköverkkoon 
liitettyä pientuotantokapasi-
teettia koskevat tiedot (tilan-

ne 31.12.2016, alle 1 MW yk-
siköt). Tuotantokapasiteetti on 
jaoteltu tuotantomuodoittain: 
aurinko, tuuli, bio, vesi, diesel 
ja muut.

Saatujen alustavien tietojen 
perusteella eniten on kasva-
nut aurinkosähkötuotannon 
kapasiteetti, jota on tuoreim-
man tiedon mukaan Suomes-
sa noin 27 MW (vuoden 2015 
kyselyn tietojen mukaan noin 8 
MW). Kokonaisuudessaan alle 
1 MW pientuotantoa on Suo-
messa noin 156 MW.

Aurinkosähköjärjestelmän hin-
nan voimakkaan alentumisen 
myötä siitä on tullut taloudelli-
sesti kilpailukykyinen, jos kaik-
ki tuotettu pystytään itse hyö-
dyntämään.

Kaukolämpö
Kaukolämpö on Suomen ylei-
sin lämmitysmuoto. Olem-
me kaukolämmön tuotan-
non edelläkävijöitä ja kauko-

lämmön tuotanto on Suomes-
sa väkilukuun suhteutettuna 
Pohjoismaiden suurinta. Taa-
jamien lämpö tuotetaan pai-
kallisesti lähellä asiakasta.

Kaukolämpöasiakkaille toimi-
tetaan lämpöä kaukolämpöver-
kossa kiertävän kuuman veden 
avulla. Asiakas voi käyttää kau-
kolämpöä tilojen ja käyttöve-
den lämmittämiseen sekä mui-
hin lämmitystarpeisiinsa. 

Kaukolämmön kokonaishin-
ta muodostuu perusmaksusta, 
energiamaksusta ja veroista. Pe-
rusmaksu määräytyy tilauste-
hon mukaan. Kaukolämmös-
sä maksaa laatu ja korkeat ve-
rot. Kaukolämpöä ei voi valita, 
vaan lähin kaukolämpöä tuot-
tava energiayhtiö on ainoa, jol-
ta kaukolämpöä voi ostaa. Hin-
nassa ei ole näkyvissä laskua, ei-
kä sitä voi kilpailuttaa. Hintaan 
vaikuttaa, myös se, että kunnat 
rahoittavat kulunsa myös kau-
kolämmöstä saatavalla verolla.

ENERGIAKATSAUS
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Maalämpö
Maalämpö on maaperän tai 
veden massaan varastoitunut-
ta uusiutuvaa lähes kokonaan 
aurinko- ja vähäisesti geoter-
mista lämpöenergiaa. Maaperä 
säilyttää sijainnin keskimääräi-
sen vuotuisen lämpötilan pa-
rin-muutaman metrin syvyy-
dessä, ja talvella maaperä on 
huomattavasti lämpimämpää 
kuin ulkoilma. Uusissa pien-
taloissa valta-asemaan noussut 
maalämpö lämmittää myös yhä 
useampaa vanhaa teollisuushal-
lia. Maalämpöä pohtivat yri-
tykset ovat huomanneet, et-
tä kallista öljyä palaa vuodessa 
suunnattomat määrät. 

Maalämmön houkuttelevuut-
ta lisää se, että teollisuushal-
lien ympäristöstä löytyy useim-
miten tilaa maalämpökaivojen 
poraamiseen. Myös tila maa-
lämpölaitteiden asentamiseen 
löytyy useimmiten vanhas-
ta pannuhuoneesta. Maaläm-
pöpumpun tuottamasta läm-
möstä arviolta noin kaksi kol-
mannesta on maaperästä otet-
tua uusiutuvaa energiaa ja noin 
kolmannes on tuotettu sähköl-
lä.

Maalämpöpumppujen hinnat 
ja asennuskustannukset eivät 
ole viime vuosien aikana juu-
ri muuttuneet. Se minne maa-
lämpö asennettaan vaikuttaa 
hintaan. Mitä pehmeämpää 
maa talon alla on, sitä kalliim-
maksi pumppuprojekti tulee. 
Kallion poraaminen on huo-
mattavasti halvempaa kuin 
maahan poraaminen.

Biokaasu
Biokaasua voidaan hyödyntää 
monipuolisesti teollisuudessa, 
kotitalouksissa ja ravintoloissa, 
mutta sen käyttö on yleistynyt 
myös rakentamisen aikaisessa 
tilapäislämmityksessä.

- Biokaasu on täysin uusiutuva 
ja kotimainen polttoaine, eikä 
sen käytöstä synny lainkaan lä-
hipäästöjä, mikä parantaa kau-
pungin ilmanlaatua. Elämme 

ajassa, jossa ekologiset valinnat 
ovat entistäkin tärkeämpiä, ja 
biokaasun käyttö on kasvanut 
merkittävästi viime vuosina, 
mistä olemme tyytyväisiä, ker-
too Gasumin myyntipäällikkö 
Max Miilakangas. 

Biokaasun tuotanto tapahtuu 
ilmatiiviissä biokaasureakto-
reissa, joissa mikrobit hajotta-
vat eloperäistä ainetta hapetto-
missa olosuhteissa. Hajotuksen 
tuloksena syntyy runsaasti me-
taania sisältävää kaasua (raaka-
biokaasua) ja maanparannus-
aineena käytettävää käsittely-
jäännettä.

Esimerkiksi Gasumin mark-
kinoima biokaasu tuotetaan 
Kouvolassa Kymen Bioener-
gian biokaasulaitoksella se-
kä Suomenojan vedenpuhdis-
tamolla Espoossa. Kouvolassa 
biokaasun raaka-aineina käy-
tetään Kouvolan alueen puh-
distamolietettä, Kymenlaakson 
alueen biojätteitä ja säilörehua. 
Espoossa biokaasun raaka-ai-
neena on puhdistamoliete. 
Molemmilla tuotantopaikoil-
la biokaasu jalostetaan ja puh-
distetaan liikennekäyttöön so-
veltuvaksi ja pumpataan maa-
kaasun jakeluverkkoon.

Biokaasu soveltuu ehkä par-
haiten maatiloille, jossa lanta 
siirretään pumppaamalla bio-
kaasureaktoriin. Hapettomis-
sa olosuhteissa bakteerit syövät 
lietteestä kiintoaineen ja samal-
la vapautuu metaania, hiili-
dioksidia, rikkivetyä ja ammo-
niakkia. Jälkikaasureaktoris-
sa otetaan vielä lisää metaania 
talteen. Tämän jälkeen kaasu 

poltetaan kattilassa lämmöksi.  
Näin maatilan päästöjä vähen-
netään huomattavasti. 

Öljylämmitys
Öljylämmityksen energialäh-
teenä on jokin maaöljystä jalos-
tettu tuote, yleensä kevyt polt-
toöljy eli lämmitysöljy. Suuris-
sa laitospolttimissa käytetään 
lämmitykseen myös raskasta 
polttoöljyä. Öljy on energia-
tiivis ja helposti varastoitava ja 
kuljetettava energiamuoto. 

Öljylämmityksen voidaan sa-
noa olevan kohtuullisen ener-
giatehokas tapa tuottaa läm-
pöä, sillä perinteinen öljykatti-
la hyödyntää noin 94 prosent-
tisesti öljyssä olevan energian 
lämmöksi. Vesikiertoisella lat-
tialämmityksellä ja uudenmal-
lisella kondenssiöljykattilal-
la varustetussa talossa öljystä 
saadaan puristettua lähes 100 
prosenttia lämpöenergiasta tal-
teen. Hallituksen kärkihank-
keena on uusiutuvan energian 
lisääminen ja fossiilisen öljyn 
käytön vähentäminen.

- On vain ajan kysymys, mil-
loin uusiutuvaa öljyä voidaan 
käyttää myös lämmitykseen. 
Silloin olemassa olevat öljy-
lämmitysjärjestelmät ovat hel-
posti päivitettävissä normaa-
lin vuosihuollon yhteydessä 
käyttämään uusiutuvaa bioöl-
jyä, sanoo Lämmitysenergia 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Arto Hannula EST Sytemsil-
le antamassaan haastattelussa. 
Hannula muistuttaa, että öljy-
lämmitys on ainoa lämmitys-
muoto, josta voidaan helposti 

ja kohtuullisin investointikus-
tannuksin tehdä hybridi yhdis-
tämällä se muiden lämmitys-
muotojen, kuten maa- tai au-
rinkolämmön tai ilmavesiläm-
pöpumpun kanssa.

Lopuksi
Energiaratkaisujen pohdin-
ta lähtee yrityksen omista tar-
peista. Kuinka paljon tarvitsee 
lämpöenergiaa ja kuinka paljon 
kulutusenergiaa, joka usein on 
sähköllä käypää. Usein kannat-
taa pohtia, mihin voi itse vai-
kuttaa ja mihin ei. Lämmitys-
energia asioita myös yksinker-
taistetaan liikaa. Uudet läm-
mitysmuodot ovat riippuvaisia 
sähköstä, jonka saatavuudesta 
talvipakkasilla on kova huoli.

Puusepänteollisuudella on tä-
män päivän säädösten mukaan 
paras mahdollisuus oman läm-
pöenergian tuottoon, kun läm-
mitykseen kelpaavaa materiaa-
lia tulee omasta takaa. Lämpö-
kattilan lisäksi aurinkopanee-
lit hallin katolla, voi kustantaa 
muun sähkön kulutusta. In-
vestoinnit maksavat ajan kans-
sa itsensä takaisin. Verotus on 
muuttuja, johon ei voi vaikut-
taa. Huomioitavaa on myös 
se, että fossiilisen polttoaineen 
vaihtamiseen uusiutuvaan ener-
gianlähteeseen saa tukea. Ta-
vallisesti yrityksille maksettava 
avustus on noin viidenneksen 
kustannusarviosta.
Tekstin koonnut eri lähteistä: 
Tuula Uitto
Kuvat: Arkisto kuvia, energia-
yhtiöt

ENERGIAKATSAUS
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Puusta Suomesta – kirjan lan-
seeraus ja puuntaitajien esitte-
lynäyttely on Pro Puun näyt-
telytiloissa Vesijärven rannassa  
helmikuun ajan. Mukaan läh-
ti noin 20 kirjan puuntaitajaa. 
Heidän tuotteet ja niiden teki-
jät esitellään näyttelyssä myös 
kuvin ja tekstein, kuten kir-
jan sivuilla. Tarkoituksena on 
edelleen tuoda esille laaja-alai-
sesti puualan ammattiosaamis-
ta Suomessa. Näyttelyn avajai-
sia vietettiin helmikuun alussa. 

Suomalainen puunjalostus ja 
sen taitajien tarinat ovat kir-
jansa ansainneet. 
Tämä ajatus ei jättänyt Kristal-
lijulkaisujen tuottaja-toimitta-
ja Tuula Uittoa rauhaan vuo-
si sitten keväällä, ja hän päät-
ti kerätä puuntaitajien tarinoita 
yksiin kansiin. Oli aika päivit-
tää kuva puun jatkojalostukses-
ta tähän päivään. Mukaan jul-
kaisuhankkeeseen Tuula pyy-
si opiskelukaverinsa graafisen 
suunnittelija Susa Laineen. Yh-
dessä yrittäjänaiset kokosivat, 
kirjoittivat, taittoivat ja painat-
tivat palan Suomalaista puuse-

pänteollisuuden tarinaa. Näyt-
telyssä on mukana osa kirjan 
puuntaitajista. Muihin kieh-
toviin tarinoihin voi tutustua 
kirjassa.
Näyttelyn on toteuttanut Pro 

Puu ry:n henkilökunta sekä 
kirjan toimittajat. Näyttelyn 
osallistujat esitellään kirjaan 
käytettyjen kuvien ja tekstien 
avulla. Näyttelyn graafisen il-

meen ovat toteuttaneet Pro 
Puu Oy ja Susa Laine. Näyt-
telyn tuotteet ovat myynnissä.
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Susa Laine

Puusta Suomesta -kirjan 
puuntaitajien näyttely Pro Puussa

Puusta Suomesta -näyttely on 
Pro Puussa helmikuun ajan.

Antti Kiiveri viimeistelee teke-
miään lamppuja näyttelyyn.

Lahtelainen Pro Puu -yhdistys on toimi-
nut puun puolestapuhujana jo 20 vuoden 
ajan. Aiheina on ollut puun käyttö tar-
ve-esineissä, kalusteissa, sisustamisessa, 

rakentamisessa ja taiteessakin. 

Näyttelytoiminta on ollut keskeinen toiminnan muoto, 
jolla on ollut tavoitteena jakaa puutietoutta ja rohkaista 
kotimaisen puumateriaalin käyttöön. Ohjelmassa ovat ol-
leet myös erilaiset tapahtumat, projektit ja toimintaym-
päristön kehittäminen. Yhdistys on toteuttanut aktiivis-
ta innovaatiotoimintaa avaamalla kiinnostavia uusia ai-
heita eri ammatillisten osa-alueiden edustajien kanssa.

Ari Mastovaara ja Erkki Aarti 
tapasivat näyttelyn avajaisissa.
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Sulapac® -innovaation perustana on Suvin 
ja Lauran vuosien tutkimus lääketieteel-
listen sovellusten ja biomateriaalien paris-
sa. Tutkimusmaailmassa naiset myös oi-
valsivat, että yrittäjänä olisi mahdollisuus 
vaikuttaa ympäristön tulevaisuuteen. Kun 
Suvin ja Lauran biomateriaalitutkimus 
yhdistettiin Petro Lahtisen ja Antti Pärs-
sisen puukomposiittiosaamiseen, syntyi 
Sulapac® -materiaali-innovaatio.

Pakkaustuotannollisesti yhteisen nimit-
täjän naiset löysivät yllättävänkin lähel-
tä, voide- ja kosmetiikkapakkauksia kun 
oli molemmilla hyllyissään ja päivittäises-
sä käytössä useita. Niistä olisi hyvä aloit-
taa maailmanvalloitus uuden, täysin bio-
hajoavan, mutta kuitenkin ominaisuuk-
siltaan, kestävyydeltään ja tuotannol-
taan muovinkaltaisen pakkausmateriaalin 
kanssa.

Biohajoava materiaali 
haastaa muovin
Periaatteiltaan Sulapac® -innovaatio on 
helppotajuinen – korvataan perinteinen 
saastuttava muovi materiaalilla, joka ei 
saastuta luontoa.

Puuhakkeen ja biohajoavan luonnonpe-
räisen sidosaineen yhdistelmästä valmis-
tetuille Sulapac® – tuotteille on kehitet-
ty muovinkaltaiset ominaisuudet. Tuot-
teet kestävät vettä ja rasvaa, eivätkä ne 
läpäise happea. Sulapac®-tuotteissa yhdis-
tyy ekologisuus, ylellisyys ja rajaton muo-
toiltavuus. Sulapac® pystyy kilpailemaan 

myös kustannuksissa muovin kanssa ja si-
tä voidaan massatuottaa samoilla laitteil-
la kuin muovia.

Tuotekehityksessä on käytetty runsaas-
ti aikaa sekä tuotantotekniikan että brän-
din kehittämiseen, pääviestin laatimiseen 
ja asiakassegmentin tutkimiseen. Pakka-
uksien valmistuksessa puuaineksen on lii-
kuttava ja jakaannuttava massassa tasai-
sesti, tukkimatta laitteistoja. Puuhakkeen 
värjäykseen on etsitty oikea tekniikka ja 
parhaimmat mahdolliset ekologiset väriai-
neet. Pakkauskonseptin kruunaa pohjois-
mainen suunnittelu. Valmistusmetodit on 
saatu vakioitua ja kasvulle oleellisin mas-
satuotanto taattua. Tällä hetkellä tohtorit 
Haimi ja Kyllönen keskittyvät Sulapac® 
-innovaation tunnettuuden lisäämiseen 
ja myynnin kasvattamiseen.

Kansainvälisille markkinoille mennään 
globaalien brändien kautta. Yhteistyö en-
simmäisen asiakkaan Niki Newd® -luks-
uskosmetiikkabrändin kanssa julkistettiin 
maaliskuussa 2017.

800 miljardin euron markkinat ja 
globaali ympäristöteko
Lauran ja Suvin strategiana on tehdä Su-
lapac® -innovaatiosta maailman 800 mil-
jardin euron suuruisia pakkausmarkkinoi-
ta dominoiva materiaali ja samalla luoda 
täysin uusi vaatimustaso ympäristöystäväl-
listen tuotteiden valmistukselle. Sulapac® 
-innovaation yleistyessä ja vallatessa mark-
kinoita toiveena on, että se pakottaa myös 

öljy- ja muoviteollisuuden löytämään en-
tistä ekologisempia pakkausmateriaali-
vaihtoehtoja. Näillä askelmerkeillä Sula-
pacin perustajat toivovatkin biovallanku-
mouksen saavan seuraavan suuren loikan 
eteenpäin.

Sulapacin perustajakaksikon 
tavoitteena on biovallankumous
Selvän merkin sijoittajien uskosta edellä 
mainittuun muutokseen Sulapac Oy sai 
järjestämällään siemen-sijoituskierroksel-
la, josta se keräsi huimat miljoona euroa. 
Yhtiön siemenvaiheen rahoittajiksi tuli 
monia tunnettuja suomalaisnimiä, kuten 
Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta, Ee-
rik Paasikivi sekä pääomasijoitusyhtiö Li-
feline Ventures. Lisäksi yhtiöön on sijoit-
tanut hollantilainen pääomasijoitusyhtiö 
Ardent Venture BV.

Mikään ei ole kuitenkaan kiveen kirjoitet-
tua ja onnistuminen vaatii jatkuvaa pio-
neeriasennetta, raakaa työtä ja loputon-
ta uskoa tekemiseensä. Mutta kun nämä 
kaikki ja iso ripaus arjen huumoria löy-
tyvät Suvin ja Lauran tiimistä, on jokin 
ennen mahdoton jo suuren harppauk-
sen lähempänä mahdollista. Sulapac Oy 
ei olekaan myymässä itseään muutoksen 
tekijäksi sanoilla, vaan haluaa tehdä sen 
muutoksella. Yhteiseksi motoksi muodos-
tui nopeasti ”Every package makes a diffe-
rence” – jokainen pakkaus ratkaisee.

Artikkelin kirjoittaja Suvi Haimi 
on Sulapac Oy:n toimitusjohtaja 
ja toinen perustajista.

Puusta pakkauksia 
kosmetiikkaan
Suomalaisnaisten Suvi Haimin ja Laura Kyllösen kehittämä Sulapac® 
-innovaatio on yhdistelmä puuta ja biohajoavaa sidosainetta, sekä 
pohjoismaista designia. Ehkä juuri tässä yksinkertaisuudessa piilee 
salaisuus siihen, että materiaali on jo nyt noteerattu maailman pak-
kausmarkkinoilla potentiaalisena muovin haastajana.
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Viime syksynä Hollolassa toimi-
va jalopuiden ja puupohjaisten 
levytuotteiden maahantuontiyri-
tys Novo Wood mullisti varasto-
järjestelmänsä ja investoi uuteen 
Homag Automation TLF411 
automaattivarastoon, joka on 
markkinoiden kehittyneimpiä 
järjestelmä niin ohjelmallisesti 
kuin mekaanisesti. 

- TLF411 automaattivarastos-
sa on lukuisia Homagin paten-
toimia ratkaisuja ja varaston it-
seoppiva tekoäly ”WoodStore” 
on markkinoiden tehokkain, ke-
huu varastojärjestelmän toimit-
taja Projektan myyntijohtaja Se-
bastian Tamminen.  

- TLF411 varastossa on muun 
muassa uniikki ”X-tarttuja”, jo-
ka mahdollistaa tulevaisuudessa 
uusienkin materiaalien vaivatto-
man käsittelyn, hän jatkaa.

- Tarkoitus on tämän investoin-
nin kautta palvella myös pieniä 
eriä tarvitsevia yrityksiä entistä 

paremmin, 

esittelee Novo Woodin toimi-
tusjohtaja Jarkko Puska. Käy-
tännössä kyse on paaleja pienem-
mistä tilauksista.

- Automaattivarastosta saa sellai-
sen määrän ja sellaisia levyjä kuin 
tarvitsee, Puska painottaa.

Varastosta löytyvät MDF-levy-
jen lisäksi vanerit, lastulevyt, 
viilutetut levyt, laminaatit sekä 
massiivitasot. Ison varaston hoi-
tamisessa automatisoitu varasto 
toimii tehokkaasti.

- Järjestelmä purkaa paalit varas-
toon omille paikoilleen, esitte-
lee varastosta ja kotimaan kul-
jetuksista vastaava Eetu Heiska-
nen Novo Woodilta.  Järjestel-
mään voi ohjelmoida tilaukset 
valmiiksi edellisenä iltana.

- Lähetykset ovat valmiina läh-
tökuopissa aamulla, Eetu Heis-
kanen esittelee.

Varastoautomaatti tekee par-
haimmillaan töitä lähes koko 
vuorokauden, eli käytännössä 

kahden miehen työt.

- Investointi maksaa laskujeni 
mukaan itsensä takaisin noin 5-6 
vuodessa, Jarkko Puska laskee. 

Sini Keituri markkinoi 
Novo Woodia
Markkinoinnin ammattilainen 
ja yhdeksän vuotta omaa mai-
nostoimistoa pyörittänyt Si-
ni Keituri aloitti Novo Woodin 
markkinoinnin ja taloushallin-
non vastaavana. Vankkaa koke-
musta Sinille on kertynyt myös 
lukuisista alan tutkinnoista, joi-
den avulla Sini on paitsi kehittä-
nyt ammattitaitoaan myös yllä-
pitänyt sitä. 

- Painopinnanvalmistaja, me-
dia-assistentti ja verkkoviestin-
nän ammattitutkinto, Sini Kei-
turi luettelee. Yrittäjänä hän 
aloitti 2007 toiminimellä ja jo 
seuraavana vuonna toiminimi 
vaihtui yhtiökumppanin kanssa 
osakeyhtiöksi.

- Alkoi hurjat työvuodet, toi-
misto oli Torikadulla Lahdessa 

ja töitä painettiin lähes läpi vuo-
rokauden, Sini muistelee. Sitten 
tuli lama ja yrittäjien tilaukset 
vähenivät. Samaan aikaan Sinil-
le tuli perhettä ja perhe muutti 
Hämeenkoskelle. Siinä vaihees-
sa Sini päätti kouluttautua uu-
teen ammattiin ja pyrki ja pääsi 
opiskelemaan lähihoitajaksi. Val-
mistuttuaan hän ehti tehdä myös 
töitä lähihoitajana. 

- Siinä tuli hoidettua vielä asiak-
kaiden tilauksia iltaisin, viikon-
loppuisin ja loma-aikana, hän 
kertoo. Samalla kaipuu luoviin 
töihin kasvoi koko ajan. Novo 
Woodin työnhakuilmoitus tuli 
kuin tilauksesta ja heti työpaik-
kahaastattelussa Sini tunsi työn 
omakseen.

- Tunne on vain vahvistunut tääl-
lä, vaikka uuttakin opittavaa on 
paljon, Sini nauraa. Töissään hä-
nellä on yrittäjän ote.

- Menen aina työ eikä tunnit 
edellä, hän sanoo.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Novo Wood investoi uuteen 
varastoautomaattiin

Markkinoinnista vastaava Sini Keituri ja varastosta vastaava Eetu 
Heiskanen ovat Novo Woodin uusimmat rekrytoinnit.

Novo Wood on vuonna 2002 perustettu, henkilö-
kunnan omistama suomalainen yritys. Yritys toimii 
Hollolassa, jossa on noin 8000m2 lämmin varasto 
ja nykyaikaiset toimistotilat. Yritys on keskittynyt 
puupohjaisten levytuotteiden ja jalopuiden maa-

hantuontiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat MDF- ja HDF -levytuotteet, 
jalopuut, massiivitasot, laminaatit sekä sisustuslevyt.

 TLF411 varastoautomaatti purkaa ja laittelee levyt oikeille kohdille.
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Lahden Seudun Puumiehet jär-
jestivät ensimmäiset Puusepän-
teollisuuspäivät Lahdessa hel-
mikuun puolessa välissä. Yhden 
verkostoitumispäivän aikana 
kutsutut vieraat pääsivät osallis-
tumaan useisiin työpajoihin ja 
tapaamaan alan johtavia kone- ja 
materiaalitoimittajia.  Puusepän-
teollisuuden alan toimialakatsa-
uksen piti Puuteollisuusyrittäji-
en toiminnanjohtaja Janne Liias, 
muissa työpajoissa omia palvelu-
jaan esittelivät Awutek, Penope, 
Projecta, Vertex, Terätoimitus ja 
ER-Pahvityö. Tuotteitaan esitte-
lemään olivat päässeet Helakes-
kus, Novo Wood, Osmo Color.  

Tapahtuman konsepti koettiin 
yrittäjien puolelta erittäin on-
nistuneeksi. Vierailijoita olisi 

voinut olla enemmän varsinkin, 
kun osa ilmoittautuneista oli jää-
nyt pois. 

Toimialakatsaus 
Suomen taloudessa ja rakenta-
misessa on hyvä suhdannetilan-
ne. Rakentamisen määrä kasvoi 
vuoden 2017 ja jatkuu edelleen, 
vaikkakin maltillisimmin. En-
nuste koko vuoden asuntoaloi-
tuksille on noin 40 000 asuntoa. 
Korjaaminen kasvaa edelleen, 
korjausrakentamisen arvioidaan 
kasvavan 2 prosenttia tänä vuon-
na. Pientalojen kysynnän odote-
taan kasvavan maltillisesti, kos-
ka kaupungistuminen, omako-
ti-ikäluokkiensupistuminen ja 
suurten ikäluokkien luopumi-
nen omakotitaloista ikääntymi-

sen takia painavat vahvasti toi-
seen suuntaan. 

Suomen vienti on kääntynyt vih-
doin nousuun vuoden 2017 lo-
pulla. Huonekalujen osalta myös 
tuonti on kasvanut rajusti, lähes 
100miljoonaa euroa viime vuo-
desta. Toisaalta myös vienti on 
kasvanut, vaikka vähemmän 
noin 30 miljoonaa euroa verrat-
tuna vuoteen 2016. 

Puuteollisuusyrittäjät ry:ltä on 
tulossa puusepänteollisuuden 
oppikirja, joka on myös ammat-
tikorkeakouluille. Myös alan so-
pimusehdoissa on parannetta-
vaa. Kun sopimuspuuseppä te-
kee alihankintaa rakennuttajalle 
tai muotoilijalle, on tärkeää so-
pia etukäteen oikeudet ja saata-

vat. Tilauspuusepille on suunni-
telmissa uusi markkinointikeino 
ja koko alalle suunnitellaan ima-
gokampanjaa. Imagokampan-
jaan täytyy saada mukaan koko 
ala. Se on tehtävä yhdessä ja yh-
teisvoimin, viimeistään nyt.

Awutekin tuotepäälliköt 
Pekka Rasanen ja Kerkko Varpio 

esittelivät päämiestensä 
uutuuskoneita pienryhmille.  

Tässä lisätietoja kuulemassa 
Juho Kinnunen Nikarilta.

Kyselyn mukaan parhaimman 
arvosanan esityksestään sai 
ER-Pahvityö Oy, Heikki Erkamo.

Janne Liias piti PTY:n toimiala-
katsauksen.

Projectan pisteessä Mertsi 
Pesonen Ericalista jäi 
kysymään lisätietoja 
Petri Levoselta ja 
Sebastian Tammiselta.

Jukka Heljomaa kertoi Länkelin 
Oy:n Petri Pessalalle Terätoimi-
tuksen palveluista.

Uusi verkostoitumispäivä 
sai hyvät arviot
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Atomistahan se kaikki lähtee. Sitten tulee toi-
nen atomi ja toinen… alkaa syntyä yhdistel-
miä ja erilaisia toteutumia. Lopulta erinäisten 
seikkailujen jälkeen päädytään keskusteluun 
puun laadusta tai tekijöiden moraalista, rahan 
mahdista ja muista elämän ja kuoleman ky-
symyksistä. Tämän kaiken aineksen keskellä 
tallaamme polkuamme, löydämme tai emme.

Minä löysin puun sisältä höpöttävän äijän. 
Sinänsä ihmeellistä, että tarina vaan jatkuu, 
vaikka prosessi on aina lähes sama. Lankku 
hakalasta, katkaisu, höyläys, sahaus, som-
mittelut, liitokset, liimaukset, hionnat, pin-
nat - mutta se lankku ei ole koskaan saman-
lainen. Se on elossa pitävä voima. Teollisesti 
ajatellen se on ongelma. Ja ongelmat synnyt-
tävät ajatuksia ja uutta. Kehitystäkö? Kyllä-
hän se on nähty, että vanhat ikkunanpokat 
kestävät ja kestävät, kun uudemmasta ainek-
sesta valmistetut happanevat käsiin. Metsistä 
täytyy saada kaikki teho irti ja aines on sit-
ten sen näköistäkin, että liitoksen voi tehdä 
ihan, miten sattuu, ja silti se saadaan liitet-
tyä puun painuessa kasaan. Tuo onkin tärkeä 
asia ammattitaidollisesti. Tammeen kun tä-
räyttää liitoksen, niin onhan sen oltava jus-
tiinsa ja koivukin sinnepäin, mutta leppä al-
kaa olla jo anteeksiantavaa, saatikka sitten 
energiametsän mänty. Sinnekö se suomalai-
nen takuuvarma ammattitaito eksyi, energia-
metsään synkkään.

Ammattitaitoa löytyy, kun etsii, mutta liikaa 
on liikenteessä kaikennäköistä viheltäjää, jo-
ka ei ammattiylpeyttä tunne, tai on antanut 
periksi. Into katosi yrittäjyyden kirjanpitoi-
hin ja nopeisiin ratkaisuihin. Nopea raha on 
kuin huume, joka lyhentää elinaikaa. Kyllä-
hän suurin omaisuutemme on oman ammat-
timme arvostaminen ja siitä syntyvä kulttuu-
rin kehittyminen. Tulipahan mieleeni käynti 
”tervetuloa yläasteelle” tilaisuudessa, kun siel-
lä pidettiin puolen tunnin palopuhe (koko ti-
laisuus alle kaksi tuntia) urheiluharrastuksen 

mahdollistamisesta koulunkäynnin yhteydes-
sä. Miksei samaa puhetta pidetä kulttuurin 
puolesta. Miksei mahdollisteta puutyötuntien 
lisäämistä. Tehtäisiin muutakin kuin tohol-
la poltettuja puupalikoita. Ja sitten, kun on 
peruskoulut käyty ja päästään puuseppäkou-
luun niin ollaankin jo vanhoja tekijöitä. Ja 
tämähän vaatii sitten opettaja-ainekselta laa-
tua. Kaiken maailman henkilökohtaisia ope-
tussuunnitelmia opetushallitus vaatii sotke-
maan itse asian opettamista, kun jokaisella 
pitää olla kaikki maailman mahdollisuudet. 
Onkohan määrä korvannut laadun?

On mahtavaa kohdata ajattelevia kollegoja, 
jotka pitävät yritystoimintaa toissijaisena it-
sestäänselvyytenä ja laatu kulkee edellä. Kult-
tuuri luo tekoja. Teot luovat kulttuurin. Mei-
dän on tehtävä tekoja. 

Onko se ideologia, kun teemme parhaamme?
     
Puu elää. ELÄKÖÖN!
hienopuuseppä 
Ari Maastovaara
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Puukaupan digitaalinen mark-
kinapaikka Kuutio.fi kasvaa ja 
avaa uusia palveluita puun-
myyjille ja ostajille: nyt Kuu-
tio avautuu myös ruotsin kie-
lellä. Metsänomistajissa ruot-
sinkielisten osuus on suurem-
pi kuin väestössä keskimäärin. 

Puukaupan digitaalinen mark-
kinapaikka Kuutio.fi on paran-
tanut puun tarjontaa ja tuonut 
markkinoille uusia puunmyy-
jiä. Nyt palvelun käyttö on 
mahdollista myös ruotsiksi.

- Yli 10 prosenttia suomalaisis-
ta metsänomistajista on ruot-
sinkielisiä. Haluamme palvel-
la kaikkia metsänomistajia ja 
puunostajia yhdenvertaises-
ti, ja nyt Kuutio toimii täy-

sin kaksikielisesti. Palvelu pa-
rantaa puumarkkinoiden toi-
mintaa ja tehokkuutta, mikä 
lisää koko suomalaisen met-
säalan kilpailukykyä, Kuutiota 
ylläpitävän Suomen Puukaup-
pa Oy:n toimitusjohtaja Aku 
Mäkelä kertoo.

Kuutioon on rekisteröity-
nyt tuhansia yksityisiä met-
sänomistajia, ammattimaisia 
metsänomistajia sekä palve-
luntarjoajia kuten metsänhoi-
toyhdistyksiä. Kuution kautta 
tavoittaa yli 95 prosenttia Suo-
men puunostovolyymista. Pal-
velun kautta on jätetty tarjous-
pyyntöjä jo viiden miljoonan 
kuution edestä.

Seinäjoella toimivat Puusepän-
alan palveluyritykset järjestävät 
yhteistyössä 12.-13.4. 2018 pe-
rinteikkään Puusepänalan am-
mattitapahtuman. Tapahtuma 
järjestetään Hausmesse -tyyppi-
senä, jossa tapahtumaan osallis-
tuvat yritykset esittelevät tuot-
teita ja palveluja omissa toimiti-
loissaan.  Näyttelyssä on mukana 
myös Seinäjokisten toimijoiden 
yhteistyökumppaneita. 

- Olemme järjestäneet tapah-
tumaa jo reilut parikymmen-
tä vuotta, ja tapahtuma on va-
kiinnuttanut paikkansa alan toi-
mijoiden parissa, kertoo näytte-
lytoimikunnan puheenjohtaja 
Heikki Savola Rakennushelas-
to Oy:stä.  

- Tapahtuma kehittyy vuosi vuo-
delta ja tarjoaa laajan katsauksen 
suomen kattavimpaan helava-
likoimaan, puuntyöstöalan ko-
neisiin ja laitteisiin, kiintokalus-
teiden runkokomponentteihin 
sekä tarvikkeisiin, Savola tote-
aa.  Vaikka käymme osin kovaa-
kin kilpailua keskenämme, niin 
täällä Seinäjoella pystymme jär-
jestämään tällaisen tapahtuman 

yhteistyössä, olemme todenneet, 
että tapahtuman järjestäminen ja 
siellä vierailevat asiakkaat ja yh-
teistyökumppanit eivät vie ke-
neltäkään mitään pois. Samal-
la alan tunnettuus lisääntyy ja 
Seinäjoen tunnettuus toimialan 
keskittymänä lisääntyy.

Näyttely on tarkoitettu puuse-
pänteollisuuden ja pintakäsit-
telyn ammattilaisille, kaupun-
kien ja kuntien teknisen puo-
len henkilöstölle sekä oppilai-
tosten opettajille ja oppilaille. 
Omissa tiloissa yritykset pysty-
vät esittelemään sekä uutuudet 
että asiakkaalle soveltuvat oikeat 
ratkaisut kattavasti ja kiireettö-
mästi.  Ammattitapahtumaan ei 
ole pääsymaksua eikä ennakkoil-
moittautumista vaadita. Näytte-
ly on avoinna 12. -13.4.2018 
klo 10.00. -17.00. Parkkialuei-
na käytetään yritysten parkki-
alueita.  Toimikunta on sopinut 
tapahtumanaikaiseen majoituk-
seen erikoishinnat paikallisten 
yksityisten majoitusliikkeiden 
kanssa. 
Toimikunnan puheenjohtaja 
Heikki Savola

Vuoden 2018 alusta Jyväskylän kou-
lutuskuntayhtymä ja siihen kuulu-
vat oppilaitokset ottavat käyttöön 
nimen Gradia. Nykyiset Jyväskylän 
ammattiopisto, Jyväskylän aikuiso-
pisto ja Jyväskylän oppisopimuskes-
kus yhdistyvät Gradia Jyväskyläksi ja 
Jämsän ammattiopistosta tulee Gra-
dia Jämsä. Gradia-lukiot ovat Jyväs-
kylän Lyseon lukio, Schildtin lukio 
ja Jyväskylän aikuislukio.  Organi-
saatiouudistuksen taustalla ovat työ-
elämän murros ja ammatillisen kou-
lutuksen reformi, joka uudistaa niin 
ammatillisen koulutuksen lainsää-
dännön kuin rahoituksenkin.
- Asiakkaillemme muutos näkyy si-
ten, että yhdistämällä toimintoja 
voimme tarjota nuorille ja aikuisille 
entistä joustavampia ja yksilöllisem-
piä opintopolkuja sekä yritysasiak-
kaille entistä kokonaisvaltaisempaa 
ja räätälöidympää palvelua. Pyrim-
me omaksumaan uutta ja uudista-

maan toimintaamme rohkeasti asi-
akkaan hyväksi, sanoo kuntayhty-
män johtaja Vesa Saarikoski.
Nimi Gradia viittaa askeliin eteen-
päin (lat. gradior) sekä laadun ja ke-
hityksen asteeseen (engl. grade). Se 
viestii oppimisen ja työelämän uu-
distamisesta sekä toiminnan jatku-
vasta parantamisesta, jonka ytimes-
sä on ajatus tehdä asiakkaan hyväksi 
’astetta enemmän’. Tämä ajatus on 
myös Gradian asiakaslupaus.
Opiskelijoille ja yrityksille omat pal-
velut
Kaikki kuntayhtymän oppilaitosten 
tähän asti ao-tunnuksen alla tarjoa-
mat palvelut ovat saatavilla Gradi-
assa. Näkyvimpiä uudistuksia ovat 
keskitetyt opiskelijapalvelut sekä 
työelämä- ja yrityspalvelut. Opis-
kelijapalvelut neuvoo hakeutumi-
sessa sekä niin ammatillista kuin lu-
kiokoulutustakin koskevissa opin-
tovalintakysymyksissä. Jatkossa sekä 

nuorille että aikuisille rakennetaan 
henkilökohtainen osaamisen kehit-
tämissuunnitelma, joka huomioi ai-
emman osaamisen. 
Oppisopimuksen ja ammatillisen 
koulutuksen ammattilaiset palvele-
vat työelämää kuten tähänkin asti. 
Työelämä- ja yrityspalvelut etsivät 
yrityksen tarpeeseen sopivat ratkai-
sut, jotka voivat liittyä rekrytointiin, 
henkilöstön osaamisen kehittämi-
seen tai vaikkapa pk-yrityksen omis-
tajanvaihdokseen.
Uusi Gradian logo rakentuu geo-
metrisistä elementeistä, ikään kuin 
paikalleen loksahtaneista palasis-
ta. Jokainen kirjain on uniikki. Lo-
gon inspiraationa toimivat Gradian 
tarjoamat lukuisat henkilökohtaiset 

opintopolut. Väripaletti on lavea, ja 
eri elementtejä voi yhdistellä jousta-
vasti, mikä kuvastaa Gradian moni-
puolisuutta ja sen luomia mahdolli-
suuksia. Logon ja visuaalisen ilmeen 
toteutti suunnittelutoimisto Bond, 
vastaavana suunnittelijanaan Jesper 
Bange.

R-WOOD
Enemmän 

tehoja 
höyläykseen. 
Kysy miten! 

www.r-wood.net

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

www.nordiska.fi

Ammattitaitoinen puutavaran toimittaja.

Kuutio palvelee nyt myös ruotsiksi

Gradia aloitti toimintansa vuoden alusta

Puusepänalan 
ammattitapahtuma Seinäjoella

uutisia
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Sarka-messu avasi näyttelyvuoden 2018 Seinäjoella

Maatilarakentamisen 
ehdoton suosikki 
liimapalkki

Siirrä työstötiedot Vertexin Kaluste-
suunnittelusta Biessen CNC-työstökeskukseen.

Lopeta virhealtis tietojen käsin syöttäminen ja 
vie jyrsinnät ja poraukset virheettömästi 

levytyöstöön.

Saat mitattavaa hyötyä 
suunnittelussa ja tuotannossa.

www.vertex.fi

Virheettömään työstöön – Vertexillä.

Virheettömästä 
suunnitelmasta

10-vuotias näyttelytapahtuma 
täytti Seinäjoki Areenan ta-
pahtumatilat helmikuun en-
simmäisenä viikonloppuna 
myös lisärakennettujen neli-
öiden osalta.  Alkutuotannolle 
vihkiytynyt tapahtuma oli saa-
nut lisää esiintymistilaa 5500 
m2. 

Näyttelyn teemoitus oli tiu-
kasti maatalousyrittäjän ja al-
kutuottajan työn, arkipäivän, 
tulevaisuuden ja investointien 
ympärillä. 

Tärkeä painotus näyttelytar-
jonnassa oli annettu maatila-
rakentamiselle.  Suomalainen, 
kenties maailman laadukkain 
liimapalkki on edelleen ehdo-
ton suosikki silloin, kun maa-
tilarakentaja sitoo rakennuk-
sen ryhtiinsä.  Liimapalkille 
ei ole todellista haastajaa, sil-
lä kotimainen huipputuote on 
kaikilla mitattavilla ominai-
suuksillaan paras valinta.

Seinärakenteiden kohdal-
la materiaalien suosikkijärjes-
tys saattaa olla nivelkohdassa, 
sillä CLT-rakenteet ovat usean 
asiantuntijan mukaan kasvat-
tamassa suosiotaan. Ristiinlii-
matun, kantavan seinämate-
riaalin laatuominaisuudet tu-
levat suunnittelijoiden mu-
kaan pätevimmin esille talleja, 
maneeseja ja kenties kanaloi-

ta pystytettäessä. CLT:n etu-
na on rakentamisen helppous 
ja nopeus, siis sitä kautta myös 
hinta.

Maatilarakentaminen ei ole 
pelkkä rakennustekninen suo-
ritus, sillä esimerkiksi sikaloi-
den käyttöiäksi lasketaan noin 
20 vuotta.  Kannattavuusyhtä-
lö on haastava, sillä tuona aika-
na poistojen ja tuottojen avul-
la pitäisi pystyä varaamaan uu-
distamista varten.   Laaduk-
kaita ja testattuja materiaaleja 
käyttäen ovat laskelmat var-
mimmin toimivia. 

Sarka-tapahtuman ehdotto-
masti positiivisin lavatapahtu-
ma oli maatalousministeri Ja-
ri Lepän kannustava ja asian-
tunteva esiintyminen toisena 
näyttelypäivänä, lauantaina. 
Ensi kerran Suomen maatalo-
usministeri puhui alkutuotan-
non tärkeydestä myös tunnus-
luvuin.  Leppä ilmoitti yks-
kantaan, että alkutuottajien 
taitojen varassa on lähes puo-
li miljoonaa työpaikkaa Suo-
messa. Yksin ruokateollisuus 
työllistää 340 tuhatta ihmistä.  
Myös EU:n roolista tuli uut-
ta ja asiallista tietoutta.  Kir-
sikkana kakun päälle Jari Lep-
pä varmisti ruokaviraston tu-
lon Seinäjoelle.

Teksti: Jorma Koivisto
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Kipinänilmaisu täydentää turvatuotetarjontaa

IEP Technologies ostaa Atexon Oy:n
IEP Technologies, joka kuu-
luu HOERBIGER Groupiin, 
on ostanut Oulunsalossa toi-
mivan Atexon Oy:n liiketoi-
minnan, tuoteportfolion, pa-
tentit ja tavaramerkit. Atexon 
Oy on erikoistunut kipinänil-
maisu- ja sammutuslaitteiden 
suunnitteluun ja valmistuk-

seen ja tarjoaa ratkaisuja teol-
lisuuteen tulipalojen ja pölyrä-
jähdysten estämiseksi.

Yrityksen perustamisesta saak-
ka, vuodesta 2009, Atexon Oy 
on tehnyt nimeään tunnetuk-
si Suomessa ja ulkomailla tar-
joten innovatiivisia, aikaises-

sa vaiheessa syttymislähteisiin 
reagoivia kipinänilmaisu- ja 
sammutusjärjestelmiä teolli-
suuteen, joissa käsitellään pa-
lavia materiaaleja ja pölyjä. 
Omistajavetoisen yrityksen 
kehittyminen on ollut merkil-
le pantavaa. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat teollisuusprosessien 
suojaamiseksi tarkoitetut ki-
pinänilmaisu- ja sammutus-
järjestelmät, liekinilmaisimet, 
ylilämpöilmaisimet ja takapa-
loilmaiset. 

Jatkossa HOERBIGER käyt-
tää IEP Technologiesin maa-
ilmanlaajuista jakeluverk-
koa Atexon Oy:n tuotteiden 
myyntiin ja markkinointiin. 
Atexon Oy:n toimitusjohta-
ja ja tuotekehitysjohtaja Mika 
Vannas sekä yhtiön johto py-
syvät ennallaan. Tiimi tarjoaa 
kokemustaan ja osaamistaan 
kaikille IEP Technologies -asi-
akkaille ja toimii asiantuntija-
yksikkönä teollisuuden tulipa-
loja ja pölyräjähdyksiä estävien 
kipinänilmaisu- ja sammutus-
järjestelmien suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

Kaupan hintaa ei 
julkaista
- Yrityskauppa on tärkeä kään-
nekohta sekä HOERBIGER:l-
le että IEP Technologies:lle. 

Atexon Oy:n innovatiiviset 
kipinänilmaisu- ja sammutus-
järjestelmät täydentävät edel-
leen IEP Technologiesin maa-
ilmanluokan räjähdyssuojaus-
ratkaisuja ja voimme siten tar-
jota asiakkaillemme entistä 
kattavamman valikoiman te-
hokkaita räjähdyssuojausrat-
kaisuja samalta toimittajalta, 
sanoo Randy Davis, IEP Te-
chnologies:n presidentti.

- Olen iloinen, että olemme 
onnistuneet varmistamaan 
Atexon Oy:n edelleen kehit-
tymisen myös tulevaisuudes-
sa yhdessä IEP Technologiesin 
kanssa, lisää Atexon Oy: n toi-
mitusjohtaja, tutkimus- ja ke-
hitysjohtaja ja nykyinen enem-
mistöosakas Mika Vannas. 

- Visio ja ideamme pystyvät 
nyt kasvamaan IEP Technolo-
giesin tarjoaman verkoston al-
la ja pyrimme yhdessä autta-
maan yhä useampia asiakkai-
ta turvaamaan henkilökuntaa, 
liiketoimintaa ja tuotantolait-
teita tulipaloilta ja räjähdyk-
siltä johtavien teknologioiden 
avulla, hän jataka.

Teksti ja kuva: Hoerbiger

Puuviestin ilmoitusmarkkinoinnissa Kaarina Julkunen
Savolaisella hurtilla huumorilla varustettu markkinoinnin vahva ammattilai-
nen Kaarina Julkunen vastaa Puuviestin ilmoitusmarkkinoinnista. 
Vuoden alusta lähtien Pirkko Riepon jäädessä eläkkeelle, hän on vastan-
nut myynnistä ja ollut markkinoinnin tukena. Savossa lasten ja nuorten 
parissa uransa aloittanut, ja pitkään monissa lehdissä ja viime vuonna 
mediamyyntiä myös Puuviestiin tehnyt Kaarina aloitti reilu vuosi sitten 
Markkinointivartti Ky:n yrittäjänä.
Kaarina Julkunen rentoutuu marjastaen, sienestäen ja mökkeillein. In-
tohimona on kuitenkin kalastus. Talvet kuluvatkin pilkillä ja kesät onkien 
tai vetouistellen.

Puuviesti toivottaa Kaarinan tervetulleeksi tiimiin.
Ilmoitusasioissa voitte ottaa suoraan yhteyttä Kaarinaan.

fi
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Joka toinen vuosi järjestettävän kansain-
välisen puuntyöstöteknologian ja huo-
nekaluteollisuuden messutapahtuman 
Xylexpon ajankohta on vahvistettu. Nyt 
jo 26. kerran pidettävä tapahtuma järjeste-
tään Fiera Milano Rho -messukeskuksessa 
8.–12.5.2018. Tapahtumapaikka on sama 
kuin aikaisemminkin, mikä vahvistaa Mi-
lanon kaupungin ja Xylexpon välistä yh-
teistyötä, jonka juuret juontavat tapahtu-
man perustamisvuoteen 1968. Messujen 
50-vuotinen taival on merkittävä virstan-
pylväs, jota juhlistetaan asianmukaisella 
tavalla.

Näytteilleasettajien toiveiden mukaises-
ti messut kestävät viisi päivää. Näin näyt-
teilleasettajilla on riittävästi aikaa tavata 
yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Näi-
den toiveiden taustalla ovat ennen kaik-
kea edellisen tapahtuman loistavat tulok-
set, sillä puuntyöstöteknologian johtavat 
brändit saivat messujen aikana ennätys-
määrän tilauksia.

-  Olemme kaikki ryhtyneet uudella tar-
molla töihin, sanoo Lorenzo Primultini, 
messujen ja Acimallin puheenjohtaja. Aci-
mall on Xylexpon järjestämiseen osallistu-
va italialaisten valmistajien yhdistys.

-  Edelliset messut ovat osoittaneet, että 
Xylexpolla on selkeä rooli ja paikka kan-
sainvälisessä tapahtumakalenterissa. Nä-
mä messut tarjoavat erinomaisen mah-
dollisuuden levytuotteiden jalostustek-
nologian esittelemiseen. Me järjestäjinä 
haluamme huomioida kaikki alat, joil-
la puuntyöstöteknologiaa käytetään. Ha-
vainnollistaaksemme alamme monimuo-
toisuutta kehitämme parhaillaan muuta-
mia merkittäviä aloitteita, Primultini jat-
kaa.

Alalla on käynnissä eräänlainen ”toinen 
nuoruus”, sillä useat alueet eri puolilla 
maailmaa ovat palaamassa kriisiä edeltä-
neeseen taloudelliseen tilanteeseen.

-  Olemme varmoja, että Xylexpon 50. 
juhlavuotta vietetään globaalien markki-
noiden kannalta erinomaisessa tilanteessa, 
sanoo Xylexpon johtaja Dario Corbetta. 
- Tämänhetkiset luvut kuvastavat positii-
vista kehitystä Italian markkinoilla, jotka 
eivät ole ainoastaan alan johtavat maail-
manluokan teknologiaa tarjoavat markki-
nat vaan myös globaaleja myyjiä houkut-
televat ”kulutusmarkkinat”.

-  Tilausten ja tuottojen laajamittainen pa-

lautuminen kriisiä edeltäneelle tasolle on 
merkittävä kannustin näytteilleasettajille, 
jotka tuovat parhaat teknologiansa Mila-
noon vastatakseen yhä dynaamisempien 
maailmanmarkkinoiden kysyntään. Nä-
mä messut tarjoavat yrityksille mahdolli-
suuden näyttää osaamistaan kypsillä ja sti-
muloivilla käyttäjämarkkinoilla, tehdä hy-
viä kauppoja ja tutustua eri maista kotoi-
sin oleviin suosittuihin brändeihin. Kyse 
ei ole pelkästään muotoilusta vaan myös 
laadukkaan massatuotannon tarjoamises-
ta huonekalukaupan suuryrityksille, Cor-
betta jatkaa.

Xylexpo on tapahtuma, joka tarjoaa rat-
kaisuja näytteilleasettajille ja messuvierail-
le – olivatpa he merkittävien brändien os-
tajia, jotka etsivät suuria tuotantomääriä 
tukevaa teknologiaa, tai käsityöalan yrit-
täjiä, jotka haluavat kehittää työtilojensa 
teknologista tasoa.

Ennen messuja järjestetään tapaamisia ja 
lehdistötilaisuuksia, joiden tarkoituksena 
on esitellä tapahtuman kohokohtia kaikil-
le alan toimijoille.

XYLEXPO 2018: 
seuraavan tapahtuman 
ajankohta varmistunut

Pyydä tarjous: Kaarina Julkunen 
p. 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi
Juttuvinkit aiheesta: tuula@puuviesti.fi
Aineistot. 29.3. torstaina!  Kysy lisää!

NUMERO 3-4
SUURI ARKKITEHTI JA SISUSTUS -LIITE

Kerro, mitä puuntaitajat 
voivat tarjota, kun asuntoja 
ja julkisia tiloja sisustetaan.

fi
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SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Juha Mikkonen, DI (puu-
tuotetekniikka), on aloittanut 
Kiilto Oy:n teollisuuden liike-
toiminnan aluepäällikkönä 

Kaakkois-Suomen ja Hämeen 
alueella 2.1.2018 alkaen. Hän 
toimi aiemmin Limab Oy:ssä 
tuotepäällikkönä.

Miikka Kivistö Penopen toi-
mitusjohtajaksi
Penope Oy:n toimitusjohta-
jaksi 1.1.2018 alkaen on ni-
mitetty KTM Miikka Kivis-
tö. Miikka on toiminut aikai-
semmin Penopen myynti- ja 
markkinointipäällikkönä sekä 
vastannut puuntyöstökonei-
den Itä-Suomen aluemyynnis-
tä ja nimetyistä asiakkuuksista.

Jarmo Kivistö jatkaa yhtiön 
hallituksen puheenjohtajana.

Projecta Oy vahvisti 
organisaatiotaan 
Talouden piristymisen ja suo-
malaisen teollisuuden inves-
tointien kasvamisen myötä 
Projecta Oy on vahvistanut 
organisaatiotaan. Rekrytoin-
neissa on onnistuttu houkut-
telemaan rautaisia omien alo-
jensa ammattilaisia, joka tu-
lee näkymään lisäarvona asi-
akkaillemme.

Kalle Fontell on nimitetty 
teollisuusmyynnin tuotepääl-
liköksi 27.11.2017 alkaen. 
Kallen vastuulla on teollisuus-
tuotteiden myynti sekä suoril-
le teollisuusasiakkaille että jäl-
leenmyyjille. Hänellä on vahva 
kokemus koneiden ja tarvik-
keiden myynnistä konepaja-
teollisuudelle.

Perttu Lankinen on nimitetty 
konemyynnin tuotepäällikök-
si 22.1.2018 alkaen. Perttu 
tulee vahvistamaan Projectan 
konemyyntiä erityisesti raken-
nus- ja massiivipuuntyöstön 
tuoteryhmissä. Hän on aikai-
semmin tehnyt pitkän uran 
metallintyöstökoneiden ja 
-tarvikkeiden myynnissä.

Jorma Saastamoinen on ni-
mitetty huoltoteknikoksi 
2.1.2018 alkaen. Huoltosopi-
musten määrän kasvaessa Pro-
jectan huoltotiimin henkilös-
töä lisätään edelleen vuoden 
2018 aikana palvelukyvyn var-
mistamiseksi. Jorman rekry-
tointi on osa tätä panostusta. 
Jorma on aikaisemmin toimi-
nut teollisuuden kunnossapi-
don vaativissa tehtävissä. Hä-
nen asemapaikkansa on Pyhä-
järvi.

Jaakko Kuukasjärvi on ni-
mitetty asiakaspalvelujohta-
jaksi ja johtoryhmän jäseneksi 
6.11.2017 alkaen. Jaakko vas-
taa asiakaspalvelu- ja huolto-
toiminnasta sekä niiden kehit-
tämisestä. Jaakko on aikaisem-
min toiminut useissa myynti-
tehtävissä sekä tuotanto- että 
myyntiyrityksissä. Hän tuo 
Projectaan vahvaa ja monipuo-
lista osaamista johtamiseen.

Ari Lindberg on nimitetty 
myynti-insinööriksi asiakas-
palvelutiimiin 6.11.2017 al-
kaen. Ari vahvistaa Projectan 
varaosapalvelua sekä tarvike-
myyntiä. Ennen Projectaa Ari 
on työskennellyt pitkään tek-
nologiateollisuudessa sekä täy-
dentänyt insinöörin tutkin-
toaan konetekniikan opin-
noilla.

Teija Ahola on nimitetty 
markkinoinnin suunnitteli-
jaksi 27.11.2017 alkaen. Tei-
jan vastuualueeseen kuuluu 
markkinointisuunnittelua, to-
teutusta ja viestintää. Teijalla 
on monipuolinen ja rautainen 
kokemus markkinoinnin teh-
tävistä sekä teknisiltä että kau-
pallisilta aloilta. 

NIMITYKSIÄ
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2.

Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yrityshakemisto

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

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

1.

3.
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 781 5300 / Kari Hassinen
gsm 0500 560 076
e-mail: kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

4. 8.
Sementtitehtaankatu 1, 
04260 KERAVA
jalopuuviilut, jalopuusahatavarat
liimapuulevyt, venevanerit
puh. 09-350 5150
timo@emeri.fi
jouni@emeri.fi

EMERI OY

5.

7.

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

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

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

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

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

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

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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10.

9.

11.

12.

13.

14.

17.

18.

19.

20.

21.

16.

15.

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

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

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

D line ja Essem Design –tuotteiden sekä
KulturBeslag –perinnehelojen maahantuoja
Hämeentie 20, 
00530 HELSINKI
puh. 09-717 172
fax 09-7231 0920
e-mail: info@hokola.fi
www.helakauppa.com

Terät ja terähuolto
Konetie 5, 04300 TUUSULA
puh. 0207 920 450
fax 09-870 2100
e-mail: sales@nss.fi
www.nss.fi

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
Jorma Välkkilä, puh. 040 824 0047
e-mail: etunimi.sukunimi@novowood.fi
www.novowood.fi

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

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

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

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

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

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

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

NORDIC SAWMILL 
SUPPORT OY

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

w w w . p r o j e c t a . f i

P r o j e c t a  O y
L u k k o s e p ä n k a t u  1 4

2 0 3 2 0  T u r k u
0 2 0  7 7 1  3 0

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

OLSA Ay • Tupalankatu 4, 15680 LAHTI  
Puh: 010 820 7200 • info@olsa.fi • www.olsa.fi

PAINEPESURI
KAUPANPÄÄLLE
Kesän ajan kaikkiin yli  
3 500€ hankintoihin  
(voimassa 1.6.-31.7.2013, hinnat alv 0%)

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

• T&B electronic – kipinäsammutuslaitteet 
 pölynpoistojärjestelmiin ja pellettitehtaisiin
• Uusiin • Käytössä oleviin
• Myynti, asennus ja huolto

Palotekniikka Oy
www.palotekniikka.com • Kisällinkatu 2, 15170 Lahti

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

gsm 040 594 8492 • fax 06-233 9122
www.ledinek.com www.hundegger.de

M

V

R IOCO N

Metallitie 2, 62100 LAPUA
Puh. 06 4332892, 0500 350834

www.tooltek.net

®

Ritakulma 2 B, 62100 Lapua
Puh. 06 4332892, 0500 350834

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

OULUN KONE JA TERÄ OY
HUONEKALU- JA PUUSEPÄN-
TEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE
Hautakorventie 5, 90620 OULU
Puh. 08-340 321, auto 0400-890 070

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

• Terät ja liimat
• Sähkötyökalut ja naulaimet
• Asennukset ja huolto

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

OY Nordiska Åbo AB

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi 

www.markkinointivartti.fi 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan 
yhdessä millaista markkinointia

 yrityksesi tarvitsee. 
Varttitunnissa saamme 

jo paljon aikaiseksi. 
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27.

29.

30.

31.

28.

32.

33.

34.

35.

36.

24.

25.

26.

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

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

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

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

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

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

Akateg Oy

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

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

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

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

Puusepäntehdas Mikko Ruhbergillä, uusin 
tuotantoteknologia on valjastettu palve-
lemaan joustavuutta ja laatua. Olemme 
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

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

EXPOIN TRADING OY

Heinolan 
Ruskopuu Oy

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

•  Puusepäntaidon perinteet yhdistettynä moderniin tuotantotekniikkaan

•  Nykyaikaisen ja tehokkaan konekantamme ansiosta voimme toimittaa 
 monipuoliset tuotteet nopeasti ja edullisesti

•  Olemme erikoistuneet myös massiivipuutuotteisiin

•  Toimimme tilauspuuseppänä tehden töitä muun muassa laivanrakennus-, 
 rakennus- ja kalusteteollisuudelle

•  Teemme töitä aina huonekalukomponenteista kokonaisuuksiin

•  Meiltä jalopuulistat, lattialaudat ja paneelit, myös päätypontattuna

•  Meiltä Puukaiteet, myös kaarevat

•  Vuoden 2013 Puuteollisuusyritys

Puusepänliike M. Ruhberg Oy

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike
M.Ruhberg Oy
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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

Keittiövarusteet  ......................................................  7, 10, 11
Keittiöiden työtasot   .....................................................  7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet  .....................  7
Keskipakoispuhaltimet  ........................................................  3
Kiinnitystekniikka (BeA)  ......................................................  6
Koivuliimalevyt  ...................................................................  4
Koivusahatavara  ..........................................  2, 4, 14, 21, 32
Koivuvanerit  ................................................................ 14, 33
Koivuviilut  ..............................................................  4, 14, 21
Kolmikerroslevyt  .................................................................  2
Kolakuljettimet  ...................................................................  3
Komponentit  ..............................................................  10, 14
Kontinlastauslaitteet  ......................................................... 24
Korit  .................................................................................. 10
Korkean kaapiston mekanismit  ......................................... 10
Korkeapainejärjestelmät  .....................................................  3
Kostutusjärjestelmät  ......................................................... 24
Kovalevyt  ............................................................................  2
Kuorimakoneet ....................................................................  1
Kursot  ..................................................................................  8
Kutterit  ................................................................................  8
Käsittelem. tervaleppä laudelautoina tai paneeleina  ........ 30
Laatikkoaihiot  ................................................................... 17
Laatikkokomponentit ja laatikostot huonekaluihin  ......  7, 11
Lakat ja petsit  .................................................................... 10
Lajittelijat, tukkilajittelijat   ..................................................  1
Laminaatit  ....................................................................  7, 14
Lasernauhat   ..................................................................... 34
Lasihelat ja lasinliimaustekniikka   ..................................... 19
Lastulevyt  ..................................................................  10, 14
Lattialautaa  ....................................................................... 21
Levytuotteet ...................................................................... 21
Liesikuvut ja -tuulettimet  .............................................  7, 10
Liimat  ...........................................................................  7, 10
Liimalevyt   ..........................................................................  4
Liimapalkkilaitteet  .....................................................  22, 24
Liukuovijärjestelmät .......................................................... 19
Liukukiskot  .............................................................  7, 10, 11
Lukitusjärjestelmät  ........................................................... 19
Lukot  ............................................................................  7, 11
Lämpökäsitelty puu  ...................................................  30, 31
Lämpölaitokset  ...................................................................  3
Maalit  ................................................................................ 10
Massiivijalopuu  ......................................................  4, 21, 27
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Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon
Massiiviliimalevyt  ............................................................. 35
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat  .......................  14, 21, 27
Massiiviset puulevyt ..............................................14, 21, 27
MDF-levyt pinnoitetut +pinnoittamattomat...  2, 10, 14, 21,33
Melamiinikalustelevyt   ...................................................... 10
Melamiinipintaiset vanerit   ............................................... 33
Melamiinireunanauhat  ..................................................... 16
Metallilaatikot  ............................................................  10, 19
Metallinilmaisimet  ............................................................ 15
Mitneraalitasot .................................................................. 34
MOLDOW-suodattimet  ...................................................... 23
Myymälähelat, shopfitting-helat ja apteekkijärjestelmät  . 19
Määrämittavanerit   ........................................................... 33
Oksantäytemassa  ................................................................  6
Olohuone- ja makuuhuonekalustehelat  ............................ 19
Ovet, kalusteovet  ................................................................  7
Oviaihiot  .............................................................................  7
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt  ..........................  5
Paneeleja  .......................................................................... 21
Pellavalevyt  .........................................................................  2
Pinnoituskalvot  ...................................................................  7
Pintakäsittelyaineet  .......................................................... 10
Pintakäsittelylaitteet  ......................................................... 25
Perinnehelat ...................................................................... 22
Purun- ja pölynpoistolaitteet  ..............................................  3
Purunpoistolaitteet  ................................................  3, 23, 26
Purunpoistoputket   ....................................................  23, 26
Puruputkistot  ...............................................................  3, 26
Putkistojärjestelmät  .......................................................... 26
Puulistat  ............................................................................ 29
Puulevyt  ............................................................................ 16
Puunjätteenpolttimet  .........................................................  3
Puureunaiset laminaattiovet  ............................................. 28
Puureunanauhat  ............................................................... 16
Puutavarakuivaamot  ......................................................... 24
Puutavaran lämpökäsittelyä .............................................. 30
Pölynpoistojärjestelmät  .........................................  3, 23, 26
Pöydänjalustat, sähköiset ja manuaaliset pöytäjärjestelmät  ... 19
Rakennus- ja ovihelat  ........................................................ 19
Rakennuspalkit Ugra-S  ...................................................... 33
Reuna- ja koristeprofiilit  ......................................................  7
Reunalistat ja reunalistanauhat  ...................................  7, 10
Reunanauhat, tasot ja laminaatit  ...................................... 34
Rulo-ovet ja rulo-järjestelmät  ......................................  7, 34
Ruuvikuljettimet   ................................................................  3

Sahakoneet  .........................................................................  1
Sahatavara  ........................................................................ 21
Sahatavaran lajittelu- pakkauslaitteet  .........................  8, 24
Sahatavarankäsittelylaitteet  ............................................. 22
Sahauslinjat  ........................................................................  1
Sahojen kuljettimet ......................................................  8, 24
Saranat  ......................................................  7, 10, 11, 12, 19
Seinäliitos profiilit  ............................................................. 34
Sidelistat  ........................................................................... 17
Siilopurkaimet  .....................................................................  3
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Tilaa itsellesi juuri ilmestynyt 
ainutlaatuinen läpileikkaus 
suomalaisesta puusepänteollisuudesta

PUUSTA SUOMESTA 
– PUUSEPÄNTEOLLISUUS 
SUOMESSA

Kirja esittelee heitä, jotka jalostavat puuta tämän päivän 

Suomessa. Kirjan kautta voi  tutustua suomalaisten puualan 

yritysten menestystarinoihin, kirjaviin ja usein monta suku-

polvea kattaviin historioihin, puun jalostamisen innovatiivi-

siin uranuurtajiin sekä heidän valmistamiinsa tuotteisiin. 

Puusta tänä päivänä jalostettavien tuotteiden skaala on laa-

ja aina rakennuskomponenteista kalusteisiin ja kalusteista 

hienoihin yksittäisiin tuotteisiin tai tuotesarjoihin, jossa 

puun käytön osaaminen on viety äärimmilleen ja laatu on 

lahjomattoman upeaa. Julkaisija: Kristallijulkaisut.

Tilaa seinällesi Suomen puusepänteolli-
suuden valikoidut lastut vuodelle 2018. 
Koko A4. Hinta 10 €/kpl (sis. alv).

PUUSTA SUOMESTA 
– SEINÄKALENTERI

35€/kpl
sis alv + postituskulut

30€/kpl
2 tai useampi kirjaa 
sis alv + postituskulut

TILAA NYT, SAAT KIRJAN 
VIELÄ JOULUKSI

TILAUKSET
TUULA UITTO tuula@puuviesti.fi , puh. 050 4646 777 

tai puuviesti.fi /puuviesti-lehti/tilaus/

TILAUKSET
TUULA UITTO 

tuula@puuviesti.fi , puh. 050 4646 777

VK 8  VK 6 
SUURI KOULUTUS-, INVESTOINTI-, JA ENERGIANUMERO

VK 15  VK 13
KEVÄÄN TAPAHTUMANUMERO
Xylexpo Milano, Puuseppäteollisuuden ammattipäivät,
Puurakentaminen, Rakennuspuusepät

VK 34  VK 32 
HABITARE, ALIHANKINTA, OHJELMAT, PINNAT

VK 42  VK 41 
KEITTIÖ-, JA KIINTOKALUSTENUMERO, ERIKOISJAKELU

VK 50  VK 48 
SUURI PUU ON DESIGN -NUMERO,
PERINTEISET JOULUMUISTAMISET, KÄSITYÖT

1–2

3–4

5–6

7

8

ILMESTYY  AINEISTOT

PUUTUOTETEOLLISUUDEN AMMATTILEHTI
Puusepänteollisuuden ja puusepän asialla jo 29 vuotta

PUUVIESTI 3-4 KEVÄÄN 
TAPAHTUMANUMERO:
• Xylexpo Milano 
26. kerran pidettävä tapahtuma järjestetään 
Fiera Milano Rho -messukeskuksessa 
8.–12.5.2018. 

• Puuseppäteollisuuden ammattipäivät, 
Seinäjoki 12.-13.4. 2018

Suuri Arkkitehtinumero! 
Kerro Suomen arkkitehdeille, 
mitä ratkaisuja voit tarjota sisustukseen!

LEHTI ILMESTYY VIIKOLLA 15
Aineistot: torstaina 29.3.
Lisätietoja ja tilaukset: www.puuviesti.fi
Jutut: Tuula Uitto 050 4646777 tuula@puuviesti.fi
Ilmoitukset: Kaarina Julkunen 050 572 5996 
kaarina@markkinointivartti.fi
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TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN

NOPEA • KOTIMAINEN • EKOLOGINEN • EDULLINEN 
www.erpahvityo. 
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• Tieto pakkauksen sisällöstä  auttaa 
meitä suunnittelemaan juuri 
oikeanlaisen pakkauksen sinulle

• Valmistamme pakkauksiin myös
sisäosia joilla tuote pysyy paikoillaan

• Meiltä myös pienet määrät 
mittojen mukaan

• Kotimaisuus, hinta, laatu ja
toimitusaika ovat valttimme!KATSO LISÄÄ MALLEJA

www.erpahvityo. 

MEILTÄ MITTATILAUSLAATIKOT, STANSSATUT 
LAATIKOT SEKÄ VARASTOLAATIKOT.

LUE LISÄÄ SIVUILTAMME, ERPAHVITYO.FI

LAADUKKAASEEN PAKKAMISEEN
• pahvilaatikot 
• kuplamuovit
• aaltopahvit
• kiristekalvot

• teipit 
SUORAAN PAKKAUKSEN AMMATTILAISELTA


