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HELATUKUN UUTUUDET

PEILI-
MALLISTO

TINY     
SPACESUUTUUDET

Pienten keittiöiden tilaa 
säästävät mekanismit

ja valo-ohjausratkaisut!
Perjantaina mukana 
Osramin edustaja.

Uudistunut valopeili-
mallisto pistorasioilla!

STALAN
ALTAAT

Upeat uutuudet 
esittelyssä. Mukana myös 

Stalan edustaja!

VÄLITILOIHIN
Uudet alumiini-

komposiittilevyt, pistora-
siaratkaisut ja 
valo-ohjaukset 

SLATE-LITE
Mullistava uusi 

välitilalevy kivestä, jonka 
lämmönkesto jopa 120°

LIGEO®

UUSI MODUULIVALO

STILI
SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ

VEDINMALLISTOMME
UUTUUDET

Jos et ehdi tänä vuonna Puuseppäpäiville, niin ei hätää. 
Showroomimme on valmiina sinua varten. Ota yhteyttä myyntitii-
miimme ja kysy samalla uutuustuotteista. Tervetuloa tutustumaan!

myynti 093-541 2019 mail@helatukku.com
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pääkirjoitus

Tuupalan puukoulu Kuhmossa on saanut valtavasti valtakunnallista huomiota. Se 
on Pudasjärven puukoulukampuksen kanssa näyttävimpiä julkisia koulurakennuk-
sia, mitä Suomessa on puusta tehty - nykyaikana. Uutisia uusista julkisista puura-
kennushankkeista tulee viikoittain. Puu on lyönyt itsensä läpi. Sahayrittäjät vahvis-
tavat buumia ja ovat liikkeellä kansalaisaloitteellaan, jossa kansallisten ilmastotavoit-
teiden saavuttamiseksi ja kansantalouden nimissä Suomen kaikissa julkisissa raken-
tamishankkeissa on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto. Maan hallitus 
näyttää myös tekevän monia toimia puun käytön lisäämiseksi.

Puurakennukset terveysvaikutuksia on tutkittu yhä enemmän ja uusimman tutki-
muksen mukaan puupintojen käytöllä sisustuksessa voidaan selvästi lisätä ihmisten 
hyvinvointia. Puumateriaalit rauhoittavat mieltä ja kehoa, lisäävät hyvää fiilistä ja vä-
hentävät negatiivisia tuntemuksia, kuten stressin ja väsymyksen tunteita. Ei siis mi-
kään ihme, että puunkäyttö rakennuksissa ja pintamateriaalina lisääntyy. 

Suomalaiset huonekaluvalmistajat olivat esillä Puuteollisuusyrittäjien Kauppiaspäi-
villä Lahdessa maaliskuussa. Suomalainen huonekalu elää, vaikka kilpailu on kovaa. 

”Suomalainen puu sopii suomalaiseen sisustukseen. Miksi ostaisit kaukomaiden ties 
millaisissa olosuhteissa valmistetun puukalusteen? Kun ostat kotimaassa suunnitel-
lun ja valmistetun tuotteen, tiedät sen täyttävän ympäristönormit ja säästävän ener-
giaa kuljetuksessa. Divareissa myydään käytettyjä Suomessa suunniteltuja ja val-
mistettuja tuoleja, jotka ovat kestäviä kymmenien vuosien jälkeenkin. Jotta voim-
me siirtää tämän osaamisen tuleville sukupolvillemme, pitää käyttää meidän omaa 
osaamistamme.” toteaa Kaarle Holmberg sisustusarkkitehti, SIO huonekalusuun-
nittelija www.suomalainenhuonekalu.fi sivustolla.

Alan toive on, että rakennuttajat, arkkitehdit ja suunnittelijat tekisivät yhä enem-
män yhteistyötä puusepänteollisuuden osaajien kanssa. Tästä syntyy kestäviä eko-
logisia ja laadukkaita kohteita. Suomalaisen huonekalun hankinta on ekoteko, jolla 
on myös työllistävä vaikutus. Tämä yhteistyö tulee saada tiiviimmäksi.

Kevään kiinnostavampia tapahtumia ovat ehdottomasti Puusepänteollisuuden päi-
vät Seinäjoella, Xylexpo puuntyöstökoneiden messut Milanossa Italiassa, Puuteol-
lisuusyrittäjien vuosikokous Vaasassa ja Taitaja -kilpailut 
Tampereella. Kesän asuntomessujen kohteet ovat tänä ke-
sänä Porissa. Syksyllä on Habitare, jossa Puuviesti on vah-
vasti mukana tänä vuonna.

Hyvää kevättä ja kesää! 
Uutisia koko kesän www.puuviesti.fi
Tuula Uitto
Päätoimittaja
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 PUUSEMINAARI

Laaja-alainen näkökulma puu-
tuotealaan saatiin Savonlinnas-
sa pidetyn ”Puutuotteista puu-
rakentamiseen” -seminaarin 
useista puheenvuoroista. Semi-
naarissa katsottiin puutuote-, 
rakentamis- ja metsätalouden 
toimintaympäristöjä sekä luo-
tiin katsaus puurakentamisen 
menetelmien, kustannusten, 
kilpailukyvyn ja rakentamis-
määräysten osalta. Seminaaris-
sa puhuttiin myös puurakenta-
misen suunnittelusta sekä puu-
tuotteiden ja puurakentamisen 
kehittämistoiminnasta. Lisäk-
si Savonlinnan seudun puutuo-
tealan yrityksiä oli esittelemäs-
sä toimintaansa, tuotereper-
tuaariaan ja mahdollisuuksia 
tarjota palvelujaan rakentami-
senketjuun. 
Suomen metsäkeskuksen elin-
keinopalveluiden kaakkoisen 

palvelualueen bioenergian ja 
biotalouden asiantuntija Kyös-
ti Turkia totesi metsäsektorin 
ja puutuoteteollisuuden olevan 
hyvin tärkeitä Etelä-Savossa. 
- Rakentamiseen ja puutuottei-
siin käytettävä tukkipuu tuottaa 
2/3 metsänomistajien kantora-
hatuloista. Etelä-Savon puutuo-
teteollisuus ja ketjun välituot-
teet tuottavat yli 400 miljoonan 
euron arvonlisäyksen vuosittain 
maakunnan aluetalouteen.
Puurakentamisella on siten hy-
vin tärkeä merkitys metsätalo-
uden kannattavuudelle ja met-
säteollisuuden puunhankinnal-
le, totesi Turkia, joka toi esille 
myös puurakentamisen suuren 
ympäristövaikutuksen.
- Puurakentamishankkeiden 
kilpailuttamisessa uusi hankin-
talaki antaa mahdollisuuksia ja 
puunkäyttö rakentamisessa mo-

nenlaisia hyötyjä. Maakunnan 
kannalta onkin merkityksellistä 
saada metsän arvoketju ja alue-
talous hyödynnettyä täysimää-
räisesti, hän mainitsi.
Puuinfo Oy:n toimitusjohta-
ja Mikko Viljakainen käsitte-
li puheenvuorossaan puunkäy-
tön monipuolisista mahdolli-
suuksista - esitellen puuraken-
tamisentahoja ja -järjestelmiä 
sekä rakennuskohteita - kes-
kittyen esityksessään kohteissa 
asuntotuotantoon, päiväkotei-
hin ja kouluihin.
Viljakainen puhui myös puu-
tuotteiden sisäilmavaikutuksis-
ta sekä fysiologisista ja psykolo-
gisista vaikutuksista sekä kun-
tien mahdollisuuksiin edistää 
puunkäyttöä hankkeissaan. 
Toimitusjohtaja Viljakaisen 
mukaan paloturvallisuusasia on 
hyvin ajankohtainen aihe. Maa-

lis-huhtikuun aikana Puuinfolla 
on ollut käynnissä ”Paloturval-
linen puutalo Roadshow 2018” 
- kaikkiaan 11 paikkakunnalla. 
Hänen mielestään asetus pa-
loturvallisuudesta kaikkinensa 
meni hyvään suuntaan.
- Kun puhutaan paloturvalli-
suudesta ja ääneneristävyydes-
tä, niin puurakenteissa ne use-
asti ovat käsikädessä. Eli hyvin 
ääntä eristävät rakenteet toimi-
vat myös paloteknisesti hyvin - 
ja aika usein myös päinvastoin.
- Jos halutaan lisätä puunkäyt-
töä rakentamisessa, niin kerros-
talojenrakentaminen on yksi 
mahdollisuus. 
Markkinoilla on useita raken-
tamistapoja, joissa on tapahtu-
nut kehitystä. Merkittävin näis-
tä on sääsuojaus teltan avulla, 
sanoi Viljakainen, jonka mu-
kaan asuntopuolella rakenta-

Puutuotteesta puurakentamiseen - 
mahdollisuuksia on
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mistapojen kehittäminen on 
luonut myönteistä mielenkiin-
toa puunkäytönmahdollisuuk-
siin - uudenlaista tuote- ratkai-
sutarjontaa on syntynyt.
- Vaihtoehtoja on - myöskään 
yhdistelmärakenteita ei pidä 
unohtaa. Kaikkea ei tarvitse ra-
kentaa puusta - kaikki puun-
käyttö on enemmän kuin ei 
mitään. 
Kuntapäättäjille hän viestitti, et-
tä kunnilla on halutessaan erit-
täin hyvät keinot edistää puun-
käyttöä rakentamisessa. Moni 
kunta onkin kirjannut puura-
kentamisen kuntastrategiaansa.
- On olemassa kaavoituksen 
keinot, maankäyttösopimukset 
ja tontinluovutusehdot kunti-
en repertuaarissa puunkäytön 
edistämiseksi rakentamisessa. 

Kun mennään julkisiin han-
kintoihin, siellä itse asiassa aina 
on olemassa ”tie”, että kunta saa 
haluta hankkia esimerkiksi puu-
rakenteisen päiväkodin tai kou-
lun. Pitää vaan laittaa hankkeen 
määrittelyyn, että kunta haluaa 
ostaa puurakenteisen.

Koulutusta, tutkimus- 
ja kehitystyötä
Joensuun aluetta on monesti ti-
tuleerattu Euroopan metsäpää-
kaupungiksi, koska seutukun-
nalta löytyy mittavasti metsiin, 
metsänkasvatukseen ja met-
sänhoitoon liittyvää osaamista. 
Näiden lisäksi kehityskohteina 
ovat olleet metsiin liittyvät jat-
kojalosteet - yhtenä esimerkki-
nä niistä jo 2000-luvun vaih-
teessa muovipuukomposiittiin 

liittyvä kehitystyö, joka sittem-
min on konkretisoitunut erilai-
siksi tuotteiksi, soittimiksi ja te-
rassilankuiksi.
Puurakentamisen kehittämises-
tä Pohjois-Karjalassa sekä puu-
rakentamiseen liittyvästä tutki-
mus- ja kehittämistoiminnasta 
puhui Karelia ammattikorkea-
koulun puurakentamisen pro-
jektipäällikkö Mikko Matvei-
nen, jonka mukaan Joensuun 
alue on ollut aika rohkea puu-
rakentamisen avauksissa - on ra-
kennettu Suomen mittakaavas-
sa, Euroopankin mittakaavassa 
merkittäviä kohteita. 
Paikalliset yritykset ovat näh-
neet puurakentamisen tulemi-
sen ja ammattikorkeakoulu on 
toiminut ”veturina”. Puuraken-
taminen onkin Pohjois-Karja-
lan maakuntaohjelmassa mu-
kana kuin myös Joensuun kau-
punkistrategiassa. 
Matveisen mukaan Joensuun 
alueella on useita puurakenta-
miskohteita meneillään. Näis-
tä näkyvä kohde tulee olemaan 
Suomen korkein, 14-kerroksi-
nen puutalo, Lighthouse, Jo-
ensuun Penttilänrantaan. Koh-
teen rakentaminen on käyn-
nistynyt viime joulukuussa ja 
Mikko Matveinen kertoi, että 
suunnitelmien mukaan talo on 
valmiina elokuussa 2019.
Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulun Savonlinnan kam-
puksella käynnistyy tulevana 
syksynä mekaanisen puuraken-
tamisen koulutus. 
- Itse puhumme mielellään teol-
lisesta puurakentamisesta ja sii-
hen liittyvästä koulutuksesta. 
Puhuttaessa mistä tahansa ra-
kennusalan koulutuksesta, to-
siasia on, että koulutetaan ra-
kennusinsinöörejä. Se tarkoit-
taa, että pitkälti ydinosaaminen 
syntyy perinteisestä rakennus-
tekniikan osaamisesta. 
- Koulutuksen rakenteessa on 
myös täydentävää koulutus-

ta, joka mahdollistaa erityyp-
piset suuntautumiset opiske-
lussa, sanoi Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu XAMK:n 
rakennus- ja energiatekniikan 
koulutusyksikön koulutusjoh-
taja Arja Sinkko, jonka mu-
kaan koulutuksen tarkoitukse-
na on tuottaa tulevaisuuden-
osaajia käyttämään arkailemat-
ta puuta rakentamisprosessissa. 
Hänen mielestään puurakenta-
misen edistyminen on monien 
asioiden summa.
- Sääntelyä on helppo purkaa, 
mutta iso osa on asennemuu-
toksella. Tarvitaan faktatietoa, 
miten puurakentaminen talou-
dellisesti kannattaa rakennutta-
jille, sanoi Sinkko mainiten tä-
män vuoden alussa käynnisty-
neen ”Rakennusklusterin osaa-
jat Etelä-Savossa - Rakes 2020” 
-hankkeen. 
Tavoitteena on lisätä Etelä-Sa-
vossa toimivien rakennusalan 
yritysten suunnittelu- ja tekno-
logiaosaamista erityisesti teolli-
sen puurakentamisen sekä ta-
loautomaatiotekniikan aloilla 
- suunnittelemalla ja toteutta-
malla yritys- ja liiketoimintaläh-
töisiä koulutussisältöjä 25 alan 
yrityksen kanssa yhteistyössä. 
Hanke on käynnissä 30.6.2020 
saakka.

Osaamista Etelä-Savossa
Maailman suurimman puukir-
kon, Kerimäen kirkon lähei-
syyteen on tulossa 3-kerroksi-
nen puukerrostalo, toteuttaja-
na savonlinnalainen Kas-Rak 
Oy, jonka toimitusjohtaja Ter-
ho Kaskinen on jo pitkään ol-
lut aktiivinen puolestapuhuja 
puurakentamiselle. Hänen nä-
kemyksensä on, että varsinkin 
puukerrostalorakentamiseen 
kohdistuu ennakkoluuloja - 
puukerrostaloprosessi ja raken-
tajat ovat ”suurennuslasin alla”.
- Puukerrostalojen suunnittelu 
ja rakentaminen ovat ottaneet 
kehitysharppauksia. Maan hal-
lituksen toimet ovat olleet sel-
laisia, että puukerrostalotoimi-
ala kasvaa, kunhan hinta on kil-
pailukykyinen.

”Puutuotteista puurakentamiseen” -seminaari järjestettiin Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun XAMK:n Savonlinnan kampuksella. Kuvassa etualalla 
Suomen metsäkeskuksen elinkeinopalveluiden kaakkoisen palvelualueen bioe-
nergian ja biotalouden asiantuntija Kyösti Turkia. Puuinfo Oy:n toimitusjohta-
ja Mikko Viljakaisen laaja katsaus käsitteli modernia puurakentamista ja sen 
tarjoamia mahdollisuuksia rakentamishankintoihin. (Kuva: Vesa Moilanen)

Valmis ja tarkistettu Puutaidon 
ulkoseinäelementti toimitettavaksi 
asuinaluekohteeseen.
(Kuva: Punkaharjun Puutaito Oy 2018)
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Otsikolla ”Modernin puura-
kentamisen tuotteita ja suun-
nittelua maailmalle Etelä-Sa-
vosta” puheenvuorot käyttivät 
Metsä Wood Punkaharjun teh-
taiden tehtaanjohtaja Ville Va-
ris ja kertopuutuotteiden tuo-
tepäällikkö Jyrki Uimonen, 
Punkaharjun Puutaito Oy:n 
Kerimäen tuotantolaitoksilta 
tuotantopäällikkö Ilkka Sep-
pänen ja tuotantopäällikkö Ti-
mo Karhu sekä Insinööritoi-
misto Tanskanen Oy:n halli-
tuksen puheenjohtaja Jouko 
Tanskanen.
Metsä Groupiin kuuluvalla 
Metsä Woodilla on käynnissä 
iso laajennushanke, vuotuiselta 
kapasiteetiltaan 65 000 kuutio-
metrin Kerto® LVL -linja Pun-
kaharjun tehtaalleen. Investoin-
nin arvo on noin 52 miljoonaa 
euroa. Tehdashallin laajentami-
nen alkoi maanrakennustöil-
lä tammikuun alussa 2018 ja 
uusi linja käynnistyy vuoden 
2019 ensimmäisen vuosipuo-
liskon aikana.
Uuden linjan työllisyysvaiku-
tus Punkaharjun tehtaalla on 
noin 35 uutta työpaikkaa. Tä-
män lisäksi uusi linja lisää noin 
40 henkilötyövuotta alihankin-
taketjuun. Investointi lisää jä-
reän tukkipuun käyttöä 160 
000 kuutiometriä vuodessa.
Metsä Woodin Punkaharjun 
tehtaalla valmistetaan Ker-
to LVL:n lisäksi koivuvaneria. 
Vuotuinen Kerto LVL -kapasi-
teetti nousee investoinnin myö-
tä 190 000 kuutiometriin. Teh-
taalla työskentelee tällä hetkellä 
450 henkilöä. 
- Rakentaminen kasvaa 4-5 % 
vuosittain ja uskomme mei-
dän kysynnän kasvavan samas-
sa suhteessa. 
Ennen kaikkea esivalmisteiden 
käyttö rakentamisessa on näh-
ty kasvavaksi alueeksi ja se lisää 
kertotuotteiden kysyntää, totesi 
tehtaanjohtaja Ville Varis. Esi-
tellessään Metsä Woodin ker-
topuutuotteiden repertuaaria 
ja ominaisuuksia, Jyrki Uimo-
nen totesi, että maksimituote-
pituudeksi saadaan 25 m ja le-

veydeksi 2,5 m. 
- Kertopuu soveltuu monen-
laiseen rakentamiseen, kyseessä 
on puhtaasti puutuote, jolla on 
kestävänkehityksen tausta. Ker-
topuuta voi muotoilla aika va-
paasti eikä työstöissä tarvita eri-
koistyökaluja. Kerrostaloraken-
taminen on vahvassa kasvussa 
ja kertopuu on siihen varsin so-
veltuva.
Punkaharjun 
Puutaito kasvaa
Punkaharjun Puutaito Oy on 
kasvanut kolmen hengen yri-
tyksestä n. 50 henkilöä työl-
listäväksi teollisuuslaitokseksi, 
jolla on kaikkiaan kuusi hallia 
- näistä kaksi Kerimäellä. Yri-
tyksen toimialaa ovat puisten 
pakkaus materiaalien valmista-
minen paperi- ja kartonki teol-
lisuuteen sekä levytyöstöt va-

neriteollisuuteen ja puutaloele-
menttien valmistus. 
- Olemme puunjatkojalostuk-
sen alihankintayritys, joka on 
valmistuksessaan monipuolista-
nut tuotemenetelmiä. Käsitte-
lemme puuta eri tavoin ja kier-
rätysasiat on suunniteltu kun-
toon, sanoi Ilkka  Seppänen. 
Elementtituotanto käynnistyi 
Kerimäellä viime keväänä. 
- Kaikki tuotanto tapahtuu kui-
vissa tiloissa. Päiväkapasiteetti 
on 12 seinäelementtiä eli 180-
200 neliötä valmista seinää - se 
on periaatteessa yksi talo. Par-
haassa tapauksessa rekankyydis-
sä lähtee neljä taloa 
viikossa. 
- Teemme luhtitaloja, omako-
titaloja ja rivitaloja - suunni-
telmissa ovat myös kerrosta-
lot. Tällä hetkellä on neljä asui-
naluekohdetta käynnissä, tote-

si Timo Karhu, jonka mukaan 
lähiaikoina kohteita on tulos-
sa lisää. 
Insinööritoimisto Tanskanen 
Oy:n hallituksen puheenjohta-
ja Jouko Tanskanen kertoi edel-
leenkin tekevänsä suunnittelu-
työtä. Yritys tunnetaan vaati-
vien puurakenteiden suunnitte-
lijana. Se on suunnitellut mm. 
Nuuksioon Suomen luontokes-
kus Haltian, Savonlinnaan Sa-
vonlinnasalin ja Pääkirjaston, 
Punkaharjulle Suomen Metsä-
museo Luston laajennuksen ja 
Finnforestin Kertopuutehtaan 
laajennuksen puurakenteet. In-
sinööritoimisto Tanskanen Oy 
on ollut mukana kehittämässä 
CLT (Cross Laminated Tim-
ber) rakenneratkaisuja.
Teksti: Vesa Moilanen
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MDF- JA HDF-LEVYT • LASTULEVYT • JALOPUUT • SISUSTUSLEVYT• MASSIIVITASOT
LAMINAATIT • MASSIIVILAMINAATIT • SAUNALEVYT

LEVYNPALOITTELU JA SÄRMÄYSPALVELU

TAVATAAN 
MESSUILLA 
TURUSSA.

Oy Novo Wood Ltd
Tiiriskankaantie 3, Hollola | Puh. 0207 209 400 | www.novowood.fi | info@novowood.fi

OSASTO B30

1. Poiat palkittu Lavitta-tuoli on 
muotoon puristettua vaneria.

2. Koristeveisto Terho Hulkkosen 
Intarsia-pöydät ovat taideteoksia. 
Arvokkaiden ja näyttävien mate-
riaalien istuttaminen toisen puun 
päälle lienee vanhimpia puukoris-
telumuotoja. Intarsia tarkoittaa eri-
laisten materiaalien upottamista tai 
eripaksuisten ja –väristen viilujen 
kuviointia kuviksi ja taideteoksiksi.

3. Antti Kiiverin Averi-lamput 
edustavat modernin kevyttä ja rai-

kasta mallistoa. Valaisimet tehdään 
vesileikkaamalla kotimaista ohut-
viiluvaneria.
4. Punkaharjun Punkaliven Tuhto 
– nojatuoli. Punkalive- tuotteiden 
tarina sai alkunsa, kun Punkahar-
jun Puutaito Oy: n yrittäjä, puu-
seppä Tero Tirronen suunnitte-
li täysin uudenlaisen menetelmän 
jatkojalostaa teollista puumateri-
aalia. Vuosia kestäneessä kokeiluis-
sa syntyi tuottamismenetelmä, jo-
ka hakee vertaistaan. Tänä päivänä 
syntyy hyvin erilaisia Punkalive- 

tuotteita kodin sisustukseen, yri-
tyksille ja yksilöllisiin projekteihin.

5. Hakola Lippa-hylly on erityisesti 
pienten tilojen haasteisiin suunni-
teltu säilytysratkaisu, joka säilyttää 
kodin pienesineet siististi ja elegan-
tisti. Hyllyn kansi avautuu tarvit-
taessa laskutasoksi ja kiinni olles-
saan Lippa muodostaa kauniin sei-
näelementin yhteensopivine värei-
neen.
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto, Susa Laine

Puu tuo sisustukseen lämpöä
Käsittelemätön puu on niin kaunis materiaali, että sen kaveriksi 
riittää ripaus mustaa. Yhdistelmä on moderni, lämmin ja skarp-
pi. Puu tuo lämpöä sisustukseen niin ulos kuin sisällekin. Tässä 
muutama suomalainen taidonnäyte.

1.

3. 5.

4.
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Kuhmon uuden Tuupalan 
koulun arkkitehti, oululainen 
Antti Karsikas ihastui raken-
teena käytettyyn massiivipui-
seen CLT-levyyn. Hän uskoo 
CLT:n käytön yleistyvän.

- Se on hieno materiaali, Kar-
sikas kiittää.

Tuupalan koulu on tärkeä re-
ferenssi Karsikkaalle ja hänen 
edustamalleen alt Arkkiteh-
dit Oy:lle. Kysymyksessä on 
Suomessa ensimmäinen kou-
lu ja vasta toinen julkinen ra-
kennus, jonka rakenteena on 
CLT. Lähialueen puusta teh-
ty Tuupalan koulu on Karsik-
kaan mielestä suorastaan eko-
loginen manifesti.

Uuden materiaalin ominai-
suudet, rakennetekniikka ja 
puukoulun välipohjarakenteet 
tulivat arkkitehti Antti Karsik-
kaalle suunnittelun aikana tu-
tuiksi. 

- Sain hyvin haarukoitua, mi-
tä näistä materiaaleista voi ra-
kentaa ja mitä ei. Mikä on jär-
kevää ja mikä ei, hän tiivistää.

Arkkitehtia miellyttää se, että 
CLT:stä saa valmista ja kaunis-
ta pintaa saman tien.

- Vastaavasti esimerkiksi ke-
vyitä levyrakenteita ja betonia 
joutuu saumaamaan, tasoitte-
lemaan ja maalaamaan.
Rakenne myös haastaa
Rakenteella on kuitenkin 
myös haasteita. Karsikkaan 
mukaan CLT-rakennukseen 
on hankala tehdä muuta kuin 
puurakenteista välipohjaa.

- Toki puu on välipohjassa hy-
vä, mutta koulun kaltaisessa 
julkisessa rakennuksessa kan-
tavien seinien jänneväli on 
herkästi melko pitkä ja väli-
pohjat järeät.

Tilanne johtuu osaltaan raken-
nusmääräyksistä. Ne asettavat 
esimerkiksi välipohjille tai-
pumis- ja värähtelyarvot, joi-
ta ei saa ylittää vaikka raken-
nusteknisesti vähäisemmätkin 
rakenteet riittäisivät. Karsikas 
toivookin puutuoteteollisuu-
den kehittävän tarkoitukseen 
kohtuuhintaisen teollisen rat-
kaisun.

- Vaikka kysymys on vain yh-
destä rakennusosasta, se syö 
puun hintakilpailukykyä.

Massiivisuudestaan huolimat-
ta CLT-rakenne on kevyt. Sik-

si sen äänierityksessä on toi-
vomisen varaa. Tuupalan kou-
lussa asia ratkaistiin laittamal-
la aulojen puolelle CLT-levy 
mutta luokkien vastaisille sei-
nille eristettä ja levytystä se-
kä lisäksi kiintokalusteet. Kar-
sikas olisi mielellään jättänyt 
nekin puupinnalle.

Entä tekisikö arkkitehti jotain 
toisin, jos eteen tulisi uusi vas-
taava kohde?

- Ehkä tekisin vähän maltilli-
semmilla jänneväleillä. Näin 
välipohjat olisivat kevyem-
mät ja yksinkertaisemmat ra-
kentaa.

Suunnittelua vaikeutti osal-
taan koululta vaadittu mo-
nikäyttöisyys. Liikuntasalis-
sa järjestetään myös kamari-
musiikkikonsertteja. Liikunta 
ja konsertit asettavat akustii-
kalle aivan päinvastaiset vaa-
timukset. Liikunnassa kaiunta 
häiritsee, kun taas kamarimu-
siikkikonsertissa oikein ohjat-
tu kaikuisuus on eduksi. Asia 
ratkaistiin niin, että kiinteät 
seinärakenteet palvelevat kon-
sertti- ja juhlakäyttöä. Liikun-
nan ajaksi seinille lasketaan 
ääntä vaimentavat verhot.

Kuhmon uuden koulun arkkitehti 
ihastui massiivipuiseen CLT-levyyn

Puukoulu tarjoaa luovan oppimisympäristön.
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Hiljainen arkkitehtuuri
Karsikas luonnehtii kou-
lun arkkitehtuuria hiljaiseksi, 
etenkin ulkoa päin.

- Rakennus ei pidä meteliä it-
sestään. Se oli tarkoituskin, sil-
lä koulu rakennettiin vieressä 
olevien yläasteen ja kotiseutu-
museon väliin.

Koulu muodostuu kolmesta 
osasta, joihin alakoulun, päi-
väkodin, liikunta- ja juhlasa-
lin sekä hallinnon tilat on si-
joitettu. Näin arkkitehti var-
misti, että rakennuksen mit-
takaava on lapselle miellyttävä 
eikä ainakaan pelottava.

Piharakennusten ja katosten 
tekemisestä vastasi kaupunki. 
Pihatyöt valmistuvat ensi ke-
sänä.

- Hienoa, että kaupunki to-
teuttaa piha-alueenkin huo-
lella niin, että se on merkittä-
vä osa koulun hahmoa ja ul-
koista ilmettä.

Myös sisätilat hivelevät silmää. 
Kaksi näyttävää aulaa, avarat ja 
valoisat käytävät ja luokat tar-
joavat luovan oppimisympä-
ristön. Karsikas on tyytyväi-
nen sisätiloihin kokonaisuu-
dessaan, mutta korkeat aulat 
ovat hänen suosikkipaikko-
jaan.

Arkkitehdit
rakastavat puuta
Antti Karsikkaalle on turha 
väittää, että arkkitehdit ovat 
määräävässä asemassa puun 
käytön lisäämisessä.

- Minusta tuntuu ennemmin-
kin, että kaikki arkkitehdit ra-
kastavat puuta ja muutenkin 
aitoja luonnonmateriaaleja.

Puun käytön lisäämisen kei-
noja pitääkin hakea esimer-
kiksi kaavoituksesta ja raken-
tamisen kustannuksista.

Karsikas toivoo, että jatkossa 
olisi yhä enemmän varaa teh-
dä massiivipuisia rakennuksia 
ilman kalvoja ja eristeitä.

- Silloin rakenne olisi niin var-
matoiminen kuin olla voi.

Karsikkaan mielestä betonite-
ollisuus on aikaisemmin vai-
kuttanut rakennusmääräyk-
siin. Pientalot rakennetaan 
pääosin puusta, mutta kun 
tehdään vähänkään isompaa, 
asia vaikeutuu.

- Viime aikoina lainsäädäntö 
on toki muuttunut ja muut-
tuu varmaan jatkossakin. Us-
kon, että määräysten uudis-
tuessa puun käyttö helpottuu 
ja lisääntyy.

Puurakentamisen seuraava ke-
hitysaskel voi Karsikkaan mie-

lestä olla tietomallin hyödyn-
täminen suunnittelussa ja val-
mistuksessa.

- Kun suunnittelijat teke-
vät mittatarkat mallinnukset, 
puutuoteteollisuus voi niiden 
pohjalta työstää yksilöllisetkin 
rakennusosat tarkasti esimer-
kiksi CNC-tekniikkaa hyö-
dyntäen.

Kuhmon esimerkki 
rohkaisee
Karsikas haluaisi kehittää ra-
kentamisen kulttuuria. Esi-
merkiksi kuntien hankkeis-
sa päällimmäisinä ovat yleen-
sä raha ja aikataulu.

- Jos puurakenteinen vaihto-
ehto on hiukankaan kalliimpi 
kuin betoninen, on päättäji-
en arvoista kiinni, suostutaan-
ko siihen vai ei. Liian usein ra-

Arkkitehti Antti Karsikkaan suosikki-
paikkoja Tuupalan puukoulussa ovat 
korkeat aulatilat.

Tuupalan puukoulu sulautuu hyvin ympäristöönsä. Oikealla on näkyvissä vanhaa 
yläasteen rakennusta. Kotiseutumuseo on taustalla vasemmalla. Uusi koulu ei saa 
olla liian massiivinen museon suuntaan.
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Koulun sali soveltuu liikunnan 
lisäksi konserttien järjestämiseen.  
Liikuntakäytössä seinille lasketaan 

verhot kaiunnan välttämiseksi.

ha menee muiden arvojen yli.

Suunnitteluun ja rakentami-
seen varataan nykyään liian vä-
hän aikaa. Esimerkiksi kuntien 
kouluhankkeissa sitä kuluu al-
kuvaiheessa rakennuksen koon 
ja kustannusten ylärajan miet-
timiseen. Vasta kun aikatau-
lu ja budjetti on viimein lyö-
ty lukkoon, huomataan tarve 
suunnittelijan palkkaamiseen.

Kun aikaa on riittävästi, lop-
putulosta voi odottaa rauhal-
lisin mielin.

- Ei tarvitse pelätä, tuliko taas 
rakennettua kiireellä huonoa 
ja sitä samaa mitä aina ennen-
kin.

Karsikkaan mukaan Kuhmos-
sa asiat menivät hienosti sekä 
investointikustannusten että 
aikataulun osalta. Hän kiittää 
koko rakentamisprosessin su-
juvuutta ja rakentajien sitou-
tumista koviin laatutavoittei-
siin.

Karsikas kannustaa rakennutta-
jia ja rakennusliikkeitä CLT:n 
käyttöön. 

- CLT on lopulta melko help-
po materiaali eikä eroa paljon 

muusta elementtirakentami-
sesta.

Kuhmon koulu on Karsik-
kaan mielestä kannustava esi-
merkki.

- Kun yksi CLT-koulu on pys-
tyssä, uskon että muillakin 
kunnilla alkaa rohkeus riittää 
sellaisen rakentamiseen.

Arkkitehti muistuttaa myös 
rakennusten kunnossapidos-
ta. Julkisella sektorilla on usein 
kiusaus kiinteistönhuollon ul-
koistamiseen. ”Säästöjä” saate-
taan hakea myös ottamalla il-
manvaihtokoneet kesäksi pois 
päältä.

- Jos rakennuksella on talon-
mies, hän seuraa sen kuntoa ja 
toimintaa koko ajan. Kiinteis-
tönhuoltoyhtiö sen sijaan tulee 
paikalle, kun jokin vika, yleen-

sä isompi, ilmenee. Silloin voi 
olla liian myöhäistä.

Koulutuksen 
taso on hyvä
Antti Karsikkaan mielestä 
Suomen puuarkkitehtuurin 
koulutuksen taso on melko 
hyvä, vaikka matkaa esimer-
kiksi Japaniin ja Keski-Euroo-
pan maihin onkin.

– Rakennustaiteellisessa mie-
lessä suomalainen puuraken-
taminen on vähän suurpiirteis-
tä. Meillähän ei ole perinteitä 
esimerkiksi puuliitosten teke-
miseen hienostuneella tavalla.

Karsikan muistuttaa myös ra-
kentajia vastuusta. Siinä missä 
Japanissa puusepät hiovat mil-
lintarkkoja puuliitoksia, Suo-
messa pienin työkalu voi ol-
la kirvesmiehen moottorisa-

ha. Kysymys ei välttämättä ole 
taidosta.

- Osaavia puuseppiä löytyy 
meiltäkin, mutta kustannus-
paineissa ja kiireessä ei pysty-
tä tekemään kovin viimeistel-
tyä jälkeä.

Tuupalan koulun urakoitsija 
saa arkkitehdiltä kiitokset.

- Urakoitsijalla oli silmää ja tai-
toa tehdä todella hyvää jälkeä, 
hän sanoo. 

Teksti: Tuulikki Huusko
Kuvat: Martti Huusko
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Jalopuuta, liima- ja MDF-levyjä sekä monipuolisesti viiluja.
www.nordiska.fi

Ammattitaitoinen puutavaran toimittaja.

Koeajoimme 
erilaisia 

sormiliitosteriä. 
Kysy tuloksista 
0400 642 057

www.r-wood.net

R-WOOD

Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA
Tel. (03) 872 840
ovihollola@ovihollola.� 
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Taitaja2018-kisat järjestetään 
14.–17.5.2018 Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa. 
Nuoret tulevaisuuden huip-
puosaajat ja ammattilaiset kil-
pailevat ammattitaitokilpailun 
SM-mitaleista noin 45 eri am-
mattialalla yli neljänsadan kil-
pailijan voimin. Osassa kil-
pailulajeista nähdään myös 
kansainvälisiä kilpailijoita se-
kä lukio- ja ammattikorkea-

kouluopiskelijoita näyttämässä 
osaamistaan. Taitaja – Nuorten 
ammattitaidon SM-kilpailut. 
Tapahtuman järjestäjä: Tam-
pereen Kaupunki, yhteistyös-
sä Tampereen seudun ammat-
tiopistoTredu ja Oppilaitosver-
kosto sekä Finland Events.

Järjestäjät odottavat paikalle 
yli 400 osaajaa kilpailemaan 
ammattitaidon suomenmes-

taruuksista 42 lajissa. Lisäksi 
kilpailijoita on näytöslajeissa 
ja yläkoululaisten kädentaitoja 
testaavassa Taitaja9-kilpailussa.

Lisätietoja:
www.taitaja2018.fi

 
Naulaimet 

Kompressorit 
Naulat 

Hakaset 
Ruuvit 

Puunkorjaussarjat 
BeA varaosat ja 

huolto 

Maahantuonti 

Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS, 06 232 1043 
www.kiinnike-heinonen.fi 

Taitaja 2018 Tampereella
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Ei ole samantekevää, millais-
ten seinien ja lattioiden ympä-
röimänä vietämme päivämme. 
Sisustusmateriaalien valinnalla 
voi tukea hyvinvointikokemus-
ta. Uusimman tutkimuksen 
mukaan puupintojen käytöl-
lä sisustuksessa voidaan selväs-
ti lisätä ihmisten hyvinvointia. 
Puumateriaalit rauhoittavat 
mieltä ja kehoa, lisäävät hyvää 
fiilistä ja vähentävät negatiivi-
sia tuntemuksia, kuten stressin 
ja väsymyksen tunteita.

Kansainvälisissä tutkimuksis-
sa on havaittu, että sisätilois-
sa käytetyillä puupinnoilla on 
selkeitä elvyttäviä vaikutuksia. 
Puu rauhoittaa ihmisen elimis-
töä monin tavoin.  Puusisus-
tuksen on todettu muun muas-
sa alentavan verenpainetta ja 
pulssia sekä vähentävän stressi-
hormonien määrää. Tutkimuk-
siin osallistuneet ovat kuvan-
neet puupintaa kodikkaaksi, 
rauhoittavaksi ja lämmittäväk-
si. Kyse on kokonaisvaikutuk-
sista, joihin liittyy monia ulot-
tuvuuksia.

- Puulla on hyvin paljon ja yl-
lättäviäkin terveysvaikutuk-
sia. Jo pitkään on tiedetty sen 
akustiikan erinomaisuus, nyt 
on löydetty myös puun psy-
kologiset sekä kosketuksen ja 
tuoksun myönteiset vaiku-
tukset. Ihmiset kokevat puun 
tuoksun miellyttäväksi ja rau-
hoittavaksi. Tuoksun myötä si-
säilmaan vapautuu myös anti-
bakteerisia ainesosia, joilla on 
sisäilmaa parantava vaikutus, 
puupintojen psykofyysisiä vai-
kutuksia tutkinut psykologian 

tohtori, dosentti Marjut Walle-
nius kertoo.  

Wallenius huomauttaa, että 
jo vähäisemmälläkin määrällä 
puupintaa voitaisiin saada po-
sitiivisia vaikutuksia tilan tun-
nelmaan.

- Koko rakennuksen tai kaik-
kien pintojen ei tarvitse olla 
puuta. Puuta voitaisiin käyt-
tää sisätilamateriaaleina esi-
merkiksi betonirakennuksis-
sa. Puumateriaaleja suosimalla 
tiloista voidaan luoda viihtyi-
sämpiä ja terveellisempiä.

Modernien puupintojen
kysyntä kasvussa
Puiset interiöörit tuovat palan 
luontoa ihmisen tykö. Puusi-
sustuksen suosio onkin ollut 
viime aikoina uudessa nostees-
sa. Se on huomattu myös Si-
parila Oy:ssä, jonka modernit 
ja helposti asennettavat sisus-
tuspaneelit ovat kasvattaneet 
kovasti suosiotaan. Nyt ai-
doista luonnon materiaaleista 
haetaan lämpöä ja viihtyisyyt-
tä yritysten pääkonttoreihin, 
hotellihuoneisiin ja kahviloi-
hin. Esimerkiksi viime vuoden 
asuntomessukohteessa käytet-
ty saarnista valmistettu kol-
miulotteinen Vire-paneeli on 
ollut suosittu valinta kotien 
ohella hotellien tehosteseinänä 
ja sängynpäätynä.

- Siparilan missio on ollut vuo-
desta 2003 tuoda puu moder-
nilla tavalla takaisin kotien ja 
julkisten tilojen pintoihin ja 
samalla parantaa ihmisten elä-
mänlaatua. Haluamme kehit-
tää aidoista puupinnoista vaih-
toehdon tapetti- ja maalipin-
noille. Tutkimustulokset puun 
hyvinvointivaikutuksista anta-
vat meille lisäpontta missiom-
me toteuttamiseen, Siparilan 
markkinointijohtaja Laura So-
jakka sanoo.    

Siparilassa seurataan aktiivises-
ti puuhun liittyvää tutkimus- 
ja kehitystyötä, ja tietoa hyö-
dynnetään tuotekehityksessä.

- Pintojen terveellisyys ja myr-
kyttömyys on ollut meille 

alusta asti ykkösasia. Käytäm-
me pintakäsittelyyn aina ve-
siohenteisia, ihmiselle ja luon-
nolle turvallisia aineita. Tär-
keää on myös löytää houkut-
televia muotoja ja sävyjä, jotka 
soveltuvat puulle. Puu on elävä 
materiaali, oksat ja puun syyn 
tiheyden vaihtelut sekä suun-
ta aiheuttavat välillä haastei-
ta tuotekehityksessä, Sojakka 
kertoo.

Oikein käsiteltynä puupin-
ta hengittää, jolloin se toimii 
myös lämmön ja kosteuden ta-
sapainottajina parantaen sisäil-
man laatua. Puumateriaalit ni-
mittäin imevät ja luovuttavat 
kosteutta luontaisesti kullois-
tenkin olosuhteiden mukaan.

Puusisustuksella selvät 
hyv invoint iva ikutukset
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Puuta käytetään si-
sätiloissa pintama-
teriaalina seinissä, 
katoissa ja lattiois-

sa, kalusteissa, portaissa, ikku-
noissa ja ovissa, yksityiskohdis-
sa ja koristeissa jne. Puun käyt-
tö ulottuu pienistä yksityisistä 
tiloista suuriin julkisiin juhla- 
ja edustustiloihin.

Hyvin usein puuta käytetään 
ulkonäön vuoksi. Puulajien 
erilaiset värit ja syyrakenteet 
sekä puusta valmistetut erilai-
set sisustustuotteet kuten pa-
neelit, viilut, vanerit ja liima-
puulevyt mahdollistavat puun 
käytön lukemattomin eri ta-
voin.  Kuusen, männyn ja koi-
vun lisäksi sisätiloissa käyte-

tään myös muita puulajeja. Ta-
vallisimpia ovat tammi, leppä, 
haapa, vaahtera ja saarni. 

Puun käyttöön voi houkutella 
myös sen helppous. Puutuot-
teet ovat kokonsa puolesta kä-
teviä ja kevyitä kuljettaa, yksin-
kertaisia kiinnittää eikä niiden 
työhön tarvita erikoisosaamista 
tai -työkaluja. Valmiiksi pinta-
käsitellyt tuotteet ja kokonaiset 
sisustusjärjestelmät helpottavat 
käyttöä entisestään. Haluttaes-
sa puusta voidaan veistää, jyrsiä 
tai sorvata todella monimuo-
toisia sisustuksen osia.

Ulkonäön ja tunnelman lisäk-
si puun käytöllä voidaan vai-
kuttaa mm. sisäilman laatuun 
ja akustiikkaan. Puulla on ky-

ky imeä ja luovuttaa kosteutta 
ts. tasata sisäilman kosteuden 
vaihtelua. Tasainen huoneil-
man kosteus parantaa huoneil-
man laatua pienentäen ilman-
vaihdon tarvetta parantaen sa-
malla myös energiatehokkuut-
ta.

Puu on antibakteerinen mate-
riaali. Se ehkäisee haitallisten 
mikrobien kasvua. Siksi puuta 
käytetään mielellään esim. sau-
noissa ja keittiöiden leikkuu-
laudoissa. Puun hyviä akusti-
sia ominaisuuksia hyödynne-
tään soittimien lisäksi luento- 
ja konserttisaleissa.

Teksti: Puuinfo
Kuvat: Tuula Uitto

uun käyttö sisätiloissa
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Juhla oli osoitus kuhmolaisen 
puunjalostuksen ja rakentami-
sen osaamisesta sekä kaupun-
gin kulttuuritaidoista. Esikou-
lulaisten ja ala-asteen oppilai-
den hienot musiikkiesitykset 
pursuivat iloa uuden koulun 
saamisesta entisen sisäilmaon-
gelmista kärsineen rakennuk-
sen tilalle. Riemun tiivisti lap-
sikuoron esitys:

- Kaikkein paras koulu!

Kuhmon kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Tuomas 
Kettunen muistutti tervehdys-
sanoissaan, että koulua koske-
va päätös vaati päättäjiltä roh-
keutta ja tulevaisuuden uskoa. 

- Alusta asti oli kuitenkin sel-
vää, että etsimme ratkaisun, 
jossa voimme hyödyntää pai-
kallista osaamista ja puuta. 
Kuhmossa on tehty pitkäjän-
teistä työtä puutuoteteollisuu-
den edistämiseksi ja kehittä-
miseksi. Tässä on näyte tuos-
ta onnistuneesta työstä, hän 
summasi.

Metsät Suomen sampo
Asunto-, energia- ja ympäris-
töministeri Kimmo Tiilikai-
nen kiitti Kuhmon uutta kou-
lua malliesimerkiksi siitä, mitä 
maan hallitus tavoittelee puu-
rakentamisen edistämisessä.

Tiilikainen muistutti, että kas-
vavat metsät sitovat hiilidiok-
sidia, joka varastoituu edelleen 
pitkiksi ajoiksi puurakentei-
siin. Lähialueen raaka-ainees-
ta paikallisella osaamisella teh-

dyllä rakennuksella on myös 
suuri merkitys aluetaloudelle. 
Ministeri uskoi, että Kuhmon 
koulu kiinnostaa ulkomaita 
myöten ja kannustaa muita-
kin toteuttamaan samanlaisia 
kohteita. Tiilikainen loi uskoa 

biotalouden mahdollisuuksiin 
ja vertasi Suomen metsiä Ka-
levalan sampoon. Kehittämäl-
lä niistä voi jalostaa ekologisia 
vaihtoehtoja esimerkiksi teks-
tiili- ja kemian teollisuudelle.

Talouden kääntyminen kas-

vuun mahdollistaa ministerin 
mukaan nyt myös kehittämi-
sen. Yksi esimerkki tästä on 
2017 lopulla käynnistetty Ter-
veet tilat 2028 -ohjelma, joka 
tähtää julkisten tilojen sisäil-
maongelmien poistamiseen.

Vihreä edelläkävijä
Kuntarahoitus on kahden 
vuoden ajan myöntänyt vih-
reää rahoitusta hankkeisiin, 
joilla on merkittävät ja mi-
tattavat positiiviset ympäris-
tövaikutukset. Tuupalan kou-
lu oli vihreän rahoituksen en-
simmäinen kohde. Nyt niitä 
on rahoituspäällikkö Daniel 
Erikssonin mukaan jo yli mil-
jardin euron arvosta.

Kuhmon Tuupalan puukoulu 
vihittiin juhlallisesti käyttöön
Kuhmossa helmikuussa käyt-
töön otetun CLT-rakenteisen 
puukoulun vihkiäisjuhlaa vie-
tettiin Kalevalan päivänä.

Rahoituspäällikkö Daniel Eriksson antoi koululle Kuntarahoituksen Vihreän 
edelläkävijän tunnustuksen.

Juhlapäivänä koululla oli avoimet 
ovet. Väkeä oli liikkeellä myös 
Kuhmon ulkopuolelta.
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Tuupalan puukoulu:
Kustannusarvio noin 11,9 milj. € (sis. pihatyöt).
Kolmesta osasta muodostuva rakennus, jossa tilat alakoulua, 
päiväkotia, liikunta- ja juhlasalia sekä hallintoa varten.
Runko: massiivipuinen CLT-levy (Cross laminated timber).
Julkisivut: puu ja alumiini, vesikatto bitumikermi.
Kantavat seinät: pääosin CLT-levy 
Väli- ja yläpohjat: puupalkkirakenteet rakennesuunnitelmien 
mukaan.
Rakennuttaja: Kuhmon kaupunki
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy/alt 
Arkkitehdit Oy
Pääurakoitsija: Rakennusliike Kuoma Oy
CLT-levytoimitus: Oy CrossLam Kuhmo Ltd
Akustinen suunnittelu: Heikki Helimäki Oy
Kerrosala 5 500 m2, tilavuus 32 413 m3

Rakentaminen hupun alla Terve talo -kriteeristön mukaisesti.

Eriksson luovutti Tuupalan 
koululle ja päiväkodille Vih-
reä edelläkävijä -tunnustuk-
sen. Hän uskoi, että koulun 
rakentamisen mallia moniste-
taan tulevaisuudessa.

Puurakentamisesta 
kansalaisaloite
Suomen Sahayrittäjät ry:n 
hallituksen puheenjohtaja Ti-
mo Ripatti ja varapuheenjoh-
taja Jukka Tolonen luovutti-
vat koululle diplomin puura-
kentamisen edistämisestä. Yh-
distys oli tehnyt juhlapäivänä 
kansalaisaloitteen, jossa vaa-
ditaan, että puurakentamisen 
vaihtoehto on aina tutkittava 
julkisissa eli kunnan ja valtion 

rakennushankkeissa. Aloitet-
ta voi käydä kannattamassa 
www.kansalaisaloite.fi -palve-
lussa. Kannatuksen voi tehdä 
myös kirjeitse Sahayrittäjille. 

Toimitusjohtaja Liisa Mäkijär-
vi kertoi, että Tuupalan kou-
lu on Suomen Metsäsäätiön 
aluekeräyskohde. Metsäkaup-
pojen yhteydessä Kainuussa 
ajalla 1.4.2017 – 31.3.2018 
kerätyt varat kohdennetaan 
käyttäjäkokemusten selvittä-
miseen sekä koulun terveyso-
minaisuuksien mittaamiseen 
ja viestintään.

Teksti: Tuulikki Huusko
Kuvat: Martti Huusko

Ministeri Kimmo Tiilikainen kiitti Tuupalan koulun ympäris-
töystävällisyyttä. Puurakenteisiin on varastoitunut hiiltä ja 
rakennus lämpiää uusiutuvalla energialla.

Puukoulun vihkiäisjuhlan yleisö saattoi todeta salin akustiikan hyväksi.

Timo Ripatti ja Jukka Tolonen 
luovuttivat kaupungille diplomin 
puurakentamisen edistämisestä.

Rakentamisen hankevastaava 
Markku Pääkkönen saattoi katsella 
lopputulosta tyytyväisin mielin.
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Puurakentamisen kansalaisaloite

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

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

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike M. Ruhbergin porukan mielestä ei ole olemassa 
vaikeita asioita, vain haastavia.
Haastavinta on tehdä vaikeista asioista helppoja. Haastavan työn ratkaiseminen ja 
onnistuminen tuovat työssä tyydytyksen. Vakiotuotteet ovat yhtä tarkasti suunniteltuja 
ja valmistettuja kuin erikoistilauksetkin. Osana tehokasta kokonaisuutta ne 
ovat luomassa yksilöllistä, huoliteltua ilmettä.

Yrittäjä Mikko Ruhbergin intohimosta puuhun ja tuotekehitykseen kertoo myös 
hänen patentoimansa keksinnöt; puun liimaukseen liittyvä uudistus ja puurakenteen 
kääntymisen estävä keksintö. Puusepänliike Ruhbergin osaava henkilökunta ja uusin 
tuotantoteknologia on valjastettu palvelemaan joustavuutta ja laatua. 
Tällä hetkellä yritys tekee sopimuspuusepäntöitä, CNC-työstöjä ja erikoishöylätöitä. 
Erikoisosaamisena mainittakoon jalopuukomponentit, kuten erikoiset kaiteet, 
päätypontatut lattialaudat, sekä harjatut puupinnat, levy- ja 
lattialauta/paneelituotteisiin.

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

Perustelut:
Ilmastomuutoksen torjumi-
seksi on tutkittava ja käytet-
tävä kaikki mahdolliset kei-
not. Maailmanlaajuisesti tuli-
si suosia ekologisia, vähähiili-
siä ja uusiutuvia resursseja ja 
raaka-aineita. Suomessa metsät 
ovat tässä tarkastelussa avain-
asemassa. Suomen metsät kas-
vavat nykyisin kestävästi enem-
män puuta kuin sitä hyötykäy-
tetään. Suomen biotalouden 
arvosta yli puolet tulee metsä-
sektorilta.

Puurakentaminen on tärkeä 
osa biotaloutta ja sitä voidaan 
perustella ympäristösyistä. 
Kasvaessaan yksi kuutiomet-
ri puuta sitoo itseensä tonnin 
ilman hiilidioksidia ja samal-
la fotosynteesissä vapautuu 
700 kiloa happea ilmakehään. 

Puun kuivapainosta puolet on 
hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan 
hiilinieluja ja puutuotteet ovat 
hiilivarastoja. Puurakentami-
sessa puuhun sitoutunut hii-
li varastoituu pitkiksi ajoiksi 
puutuotteisiin. Elinkaarensa 
lopussa puutuotteet voidaan 
hyödyntää esimerkiksi energi-
ana.

Puurakentamisen teknisiä rat-
kaisuja ja mahdollisuuksia ei 
vielä riittävästi tunneta Suo-

messa. Tästä syystä monissa 
valtion ja kuntien julkisissa ra-
kentamishankkeissa ei tutkita 
puurakentamismahdollisuut-
ta, vaan se usein hylätään hy-
vinkin aikaisessa hankevai-
heessa puutteelliseen, ennak-
koasenteelliseen ja virheelli-
seen tietoon ja näkemykseen 
perustuen.

Siksi tarvitaan laki, että kansal-
listen ilmastotavoitteiden saa-
vuttamiseksi ja kansantalou-
den nimissä Suomen kaikissa 
julkisissa rakentamishankkeis-
sa on aina tutkittava myös puu-
rakentamisvaihtoehto.

Suomen Sahayrittäjät ry - 
LÄHIPUU®

Suomen kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa (valtio, kunta) on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto.
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HABITARE

                     · Kalustehelat ja mekanismit 
               · Laatikot ja liu’ut
           ·  Taite- ja liukuovet 
       ·  Saranat
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Arvostus omia juuria kohtaan 
ja kiinnostus asioiden alkupe-
rään sekä samalla muita kult-
tuureja kohtaan kasvaa globali-
soituvassa maailmassa. Habita-
ren vuoden 2018 teema Roots
- Pintaa syvemmälle nostaa 
esiin ja korostaa asioiden aito-
utta ja persoonallisuutta. Ha-
bitaren arkkitehtuurin teeman 
ympärille suunnittelee Matti-
la & Merz. Teema näkyy osas-
toilla ja ohjelmassa Habitares-
sa 12.–16.9.2018.
Arvojen määrittäminen ja nii-
den mukaan toimiminen ko-
rostuvat nykyajan vaikeasti en-
nustettavassa maailmantilan-
teessa. Olemme yhä tietoisem-
pia ostopäätösten eettisyydestä 
ja arvostamme aitoutta ja läpi-
näkyvyyttä. Yritykset pyrkivät 
erottautumaan toisistaan en-
tistä enemmän persoonallisen 
ja inhimillisen brändin ja ar-
vojen avulla.
- Suunnittelussa aitous ja to-
tuudellisuus näkyvät viimeis-
telemättömyytenä, keskeneräi-
syytenä, eriparisuutena ja sat-
tumanvaraisuutena. Luovuus 
vie voiton annettujen sääntö-
jen mukaan toimimiselta ja sii-
hen myös Habitaressa mukana 
olevia kannustamme, totea-
vat teeman suunnittelijat, Ur-
ban View:n trendiasiantuntija 

Antti Rimminen ja kulttuuri- 
ja muotitoimittaja Mia Dille-
muth.
Stereotypioiden sijaan etsitään 
yhä moninaisempia esitystapo-
ja. Identiteetti ei ole enää pysy-
vä, muuttumaton käsite, vaan 
sama henkilö tai yritys voi si-
sältää useita eri puolia.
- Monikulttuurisuus on kom-
munikoimista eri kulttuurien 
välillä, mutta myös sitä, että 
ymmärrämme omien juuriem-
me ulottuvan yli kansallisten 
rajojen. Kun mittakaavana on 
koko maailma, olemme juuri-
nemme lopulta samankaltaisia, 
Dillemuth kertoo.
Suomalainen puu 
pääroolissa
Habitaren Ahead-alueen ark-
kitehtuurista vastaa arkkitehti- 
ja suunnittelutoimisto Mattila 
& Merz. 
- Alkuperäisyyteen ja juuret 
-teemaan liittyy myös Habi-
taren lava-arkkitehtuuri, jon-
ka suunnittelee Mattila & 
Merz. Tässä suunnitelmassa 
puusepäntyö ja suomalainen 
puu ovat pääroolissa, ja puut 
toimittaa Fiskarsin laatupuu. 
Suunnitelma ammentaa suo-
malaisista juurista ja vie aja-
tukset tanssilavoille ja seuran-
taloille.

- Habitare tosiaan kannustaa 
tänä vuonna yrityksiä avaa-
maan tarinansa ja tuo näitä ta-
rinoita myös esiin sekä Habita-
ren ohjelmassa että ennen mes-
suja mm. sosiaalisessa medias-
sa, kertoo Habitaren tiedottaja 
Johanna Suni. Suomalaisuus ja 
juuret ovat siis vahvasti Habita-
ren tarinassa tänä vuonna mu-
kana ja yritykset ovat ottaneet 
teeman todella hyvin vastaan. 
Tänä vuonna Avainlippu ei ra-
kenna osastoa itse, vaan osasto-
paikka on varattu suomalaisille 
Design From Finland -merkin 
haltijayrityksille. Mukana tuol-
la alueella on sekä huonekalu- 
että lifestyleyrityksiä.

Habitare 2018 arvostaa alkuperää ja identiteettiä
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NUKKUVILLE

Vuonna 2011 Tuukka Virkki-
lä perusti yrityksen, jonka ni-
meksi tuli Nukkuville. Nukku-
villen ytimessä on arvokas kol-
miyhteys: makuuhuone, Kap-
teeninsänky ja täydellinen uni. 
Tuukan päämääränä on tehdä 
makuuhuoneesta täydellinen. 
Nukkuville tarkoittaa sitä, että 
jokainen Tuukan käsistä lähte-
vä sänky on uniikki. Sängystä 
tulee juuri sellainen kuin asia-
kas haluaa. Värit, muodot, mi-
tat, laatikostot – kaikkeen voi 
vaikuttaa. 

Tuukka tunnetaan siitä, että 
hän nukkuu yönsä hyvin it-
se rakentamassaan Kapteenin-
sängyssä. Erilaisissa opiske-
lijaboxeissa asuessaan Tuuk-
kaa valvotti ajatus täydellisestä 
sängystä. Tuukka kävi öisin yli-
kierroksilla ja heräili yön aika-
na kirjaamaan ajatuksiaan pie-
neen siniseen vihkoon. Vih-
koon kirjatuista ajatuksista ja 
suunnitelmista syntyi ensim-
mäinen Nukkuvillen sänky. 

Tästä sai alkunsa Tuukan kiin-
nostus sänkyihin.

Sänkyjä mittatilaustyönä 
valmiina asuntoon
Tuukka löysi unelmiensa sän-
gyn opintomatkaltaan Ame-
rikan Etelä-Carolinasta. Hän 
löysi sängyn, joka tuudittaa 
nukkujan suloiseen uneen ja 
luo samalla makuuhuonee-
seen harmonian. Sänky on ni-
meltään Captain’s bed - Kap-
teeninsänky. 

- Kapteeninsängyn hienous 
piilee siinä, että se on sekä sän-
ky että säilytystila. Sen sisään 
kätkeytyy laatikosto, jossa voi 
säilyttää mitä mieleen juolah-
taa, Tuukka kertoo. Tämä sän-
kymalli sopii erityisen hyvin 
pienehköihin asuntoihin. Ti-
lavan sängyn alaosan voi käyt-
tää hyödyllisesti tavaran säily-
tykseen.

Kuten arvata saattaa, Kap-
teeninsänkyjä on käytetty lai-
voissa, joissa tila on usein kor-
tilla. Sängyn sisään sujahtaa-
kin vaivattomasti kilokaupalla 
tavaraa, ja kun makuuhuone 
on siisti, nukkuja voi keskittyä 
olennaiseen.

- Ajatus on, että samanlailla 
kuin uuden kerrostaloasunnon 
ostaja voi päättää keittiön sävyt 
ja materiaalit kolmesta vaihto-
ehdosta, hänellä voisi olla mah-
dollisuus jo talon rakentamis-

vaiheessa tilata asunnon alko-
viin tehty massakustomoitu 
säilytystilallinen sänky, Tuukka 
maalailee. Sänkyihin käytetyt 
puut Tuukka pyrkii saamaan 
niin läheltä kuin mahdollista. 
Joskus se tarkoittaa, että Tuuk-
ka kaataa puut omasta met-
sästä. Joskus hän ostaa puun-
sa naapureilta.

Historiallisia työkaluja
Mänty ja koivuja on näis-
tä metsistä kaadellut toinen-
kin puuseppä. Naapurit tunsi-
vat hänet Eerona, joka nikka-
roi 1900-luvun ensimmäisinä 
vuosikymmeninä kaikkea mitä 
eteen osui ja mieleen tuli. Ku-
ten naapuruston ainoan sau-
nan. Ainoa kun oli, saunasta 
tuli nopeasti koko kylän yhtei-
nen pesu- ja rentoutumispaik-
ka. Eero oli reilu isäntä ja kä-
tevä puuseppä, joka piti työka-

luista aina hyvää huolta. Siksi 
samaisilla työkaluilla tehdään 
yhä töitä. Nyt vasaraa heilut-
taa Tuukka, joka tunsi tuon ah-
keran puusepän nimellä isotaa-
ta. Isoäidin isän jalanjäljissähän 
Tuukka puuseppänä kulkee. 

Teksti: Tuula Uitto 
Kuvat: Tuukka Virkkilä

Hyvät yöunet itsetehdyssä sängyssä
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Penope Oy Tupalankatu 9, 15680 Lahti puh. (03) 87 870, info@penope.fi, www.penope.fi

TAPAA XYLEXPOSSA
PUUTEOLLISUUDEN
JOHTAVAT
KONEVALMISTAJAT

HAE IDEAT 
OMAN 

TUOTANNON 
KEHITTÄMISEEN 

TERVETULOA

Sovi tapaaminen 
kanssamme jo  

ennakkoon
Messutiimimme 

yhteystiedot löydät 
kotisivuiltamme
www.penope.fi
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Milano
Xylexpo 8.-12.5.2018

Vaikka TV-formaattina Sa-
dan vuoden talo sisälsikin ai-
mo annoksen Hollywoodia, 
löysi 2018: n pytinkivieras Jii-
peen ja Dalen seminaariesityk-
sestä monta arvokasta ja käyt-
tökelpoista ohjetta ja varoitus-
ta rakentajalle: 1) Rakennus-
projektille on laadittava tiukka 
budjetti mieluummin niin, et-
tä kustannuskulkua pystyy seu-
raamaan koko rakennustyön 
aikana. 2) Älä anna arkkiteh-
dille täysin vapaita käsiä, sil-
lä Sinä maksat ja haluat viih-
tyä kodissasi. 3) Huomaa va-
roa tiukasti aikataulujen pettä-
mistä, sillä viivästys tietää aina 
lisäkuluja. 4) Laadi kalenterisi 
niin, että voit keskittyä raken-
nusprojektiisi mahdollisim-
man painokkaasti. 
Juha-Pekka Ristmeri uskoo, et-

tä hän on rakennuttanut tur-
vallisen ja kestävän talon:
 - Homeongelmia ei pitäisi tul-
la, sillä muovia ei löydy mis-
sään rakenteissa. Kosteuden ei 
pitäisi päästä tuhotöihin mil-
tään suunnalta. Olen tyyty-
väinen lopputulokseen, vaikka 
unelmataloni hinnaksi muo-
dostuikin lähes 1 miljoona.
Ammattirakentaja Dale eli Esa 
Dahl avasi tv-formaattia huu-
morilla höystäen:
 - Olisin halunnut tietenkin 
enemmän kertomusta ja ku-
vausta itse rakentamistyös-
tä, enkä niinkään tupakkaa ja 
kahvia ym. Mutta tv halusi ai-
nakin yhden tohelon supliikki-
miehen, hän nauraa.
- Messuyleisön utelun ja mie-
lenkiinnon kohteeksi on tullut 

pysyvästi puurakentaminen. 
Lakea Oy on puurakentami-
sen osaaja.  Yhtiön messuosas-
tolla sai kuvan puukerrostalo-
rakentamisen nykysuosiosta ja 
uusista aluevaltauksista, kuten 
Sydänpuu – konseptista, joka 

antaa sisustusarkkitehdille uu-
sia mahdollisuuksia.  Puu on 
lämmin, luja ja luonnonmu-
kainen materiaali, jonka suo-
siojuna on tasaisessa vauhdissa.
Teksti ja kuvat: Jorma Koivisto

Pytinkivieras löysi Juha-Pekka Ristmerin ja Esa Dahlin seminaariesityk-
sestä monta arvokasta ja käyttökelpoista ohjetta.

TV:n realityformaatti Pytinki 
2018:n piristeenä
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Puuteollisuusyrittäjät järjestivät Lahdessa (Lahden Messukeskus) jälleen huonekalukaupan Kauppi-
aspäivät maaliskuun puolessa välissä. Tapahtuma on tarkoitettu vain huonekaluvalmistajille, huone-
kalujen maahantuojille sekä huonekalukauppiaille ja sisustussuunnittelijoille. Samana viikonloppu-
na järjestettiin Lahdessa Laulumaan, Isku Koti Oy:n, Pukosen ja Eurekan omat tapahtumat.

Tapahtuman järjestelyistä paikan päällä 
vastannut Juha Peltoniemi sanoi tapah-
tuman sujuneen kokonaisuutena odo-
tetusti. 
- Tällaista yhteistä, rauhallista ammatti-
tapahtumaa tarvitaan jo alan olemassa-
olon kannaltakin, hän toteaa.
Kävijämäärä jäi hieman vuoden takai-
sesta. Sekä näytteilleasettajien että kaup-
piaiden kommentit kertovat, että aika ei 
ole edelleen liian helppoa kenellekään. 
- Sinnikkyyttä ja uskoa onneksi on. 
Huonekaluja tarvitaan edelleen, mutta 
kilpailu on kovaa. Tänä vuonna kärke-
nä olivat pehmeät tuotteet, Juha Pelto-
niemi toteaa. Näytteilleasettajia oli mel-
kein 50 kpl ja kävijöitä reilu 300.
- Kauppiaspäivät järjestettiin nyt 
10:nnen kerran. Tapahtuma on ainoa 
laatuaan ja siksi meitä tapahtuman jär-
jestäjänä kiinnostaa miten voisimme 
olla vielä parempia. Pieni budjetti te-
kee kehittämisestä haasteellisen, mut-
ta olemme avoimia kehittämisehdotuk-
sille. Palautekyselyt ovat meneillään ja 
niiden perusteella pyrimme löytämään 
suurinta osaa tyydyttäviä kehittämistoi-
mia, sanoo toiminnanjohtaja Janne Liias 
Puuteollisuusyrittäjät ry. Kiitos kaikille 
näytteilleasettajille ja tapahtumassa vie-
railleille! 

Huonekaluteollisuuden haasteet ja 
mahdollisuudet
Huonekalua ei ole enää tänä päivänä 
ostettu kestämään lastenlapsille saak-
ka, kuten joskus ennen. Sisustuslehdet 
ja -tv-ohjelmat pitävät huolen siitä, että 
trenditietoinen sisustaja vaihtaa kotinsa 
sisustusta vähintään vuodenaikojen mu-
kaan, ja jopa tapettikaupoissa mallistot 
vaihtuvat monesti vuodessa. Ikea on vas-
tannut tähän myymällä trendikkään nä-
köisiä ja osin jopa laadukkaitakin kalus-
teita edullisesti, optimoiden tuotannon, 
logistiikan ja myyntivolyymin, siinä on 
hankala kilpailla samoista markkinois-
ta piensarjoina ja/tai käsintehdyillä mas-
siivipuisilla kalusteilla. Eikä pitäisikään.
Aidon puun ja ympäristön, kierrätyksen 
ja vihreän jalanjäljen tiedostaminen nos-
tavat isältä pojalle ja pojan pojalle tar-
koitettuja huonekaluja jälleen esiin.
Lisäksi asuntojen pienenevät neliöt tuo-
vat uutta kysyntää myös huonekaluille, 
joita voi saada mittojen mukaan. Yhä 
pienempiin neliöihin pitää saada mah-
tumaan yhä enemmän, joten taitavia 
mittatilauskalusteita ja tilaushuoneka-
luja valmistavia tekijöitä tarvitaan jäl-
leen. Tarjolla kun on niin kiintokalus-
teita kuin huonekalujakin. Kysynnän ja 
tarjonnan on kohdattava. Kotimaisen 

tekemisen arvostaminen takaa sen, että 
meillä on valmistajia jatkossakin. Puu-
teollisuusyrittäjät vastaavat tähän huu-
toon paitsi olemalla mukana www.suo-
malainenhuonekalu.fi sivuston kehittä-
jänä, myös suunnittelemalla suomalai-
sen huonekalun nettimyyntisivustoja.
Puun elämä ei pääty 
Puu on 100-prosenttisesti kierrätettä-
vä materiaali. Puutuote voidaan elin-
kaarensa päätteeksi kierrättää tai käyt-
tää ilmakehän kannalta hiilineutraalina 
energianlähteenä. Euroopassa arvioi-
daan kulutettavan noin 160 miljoonaa 
tonnia puutuotteita vuodessa, josta 15 
tonnia kierrätetään. Eurooppalainen jä-
te- ja kierrätyslainsäädäntö on tiuken-
tumassa, mikä merkitsee kasvavia hyö-
tyjä puutuotteiden käyttäjille. Koska 
puu energianlähteenä palauttaa ilma-
kehään ainoastaan saman määrän hii-
lidioksidia kuin se aikanaan on itseen-
sä sitonut, puun polttaminen ei edistä 
ilmaston lämpenemistä kuten fossiilis-
ten polttoaineiden käyttö.  Puutuotteen 
jalostaminen ja käyttäminen on todel-
linen ekoteko.
Lisää Puuteollisuusyrittäjistä: 
www.puuteollisuusyrittajat.fi
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Kauppiaspäivät Lahdessa 
on ammattilaisten kohtaamispaikka
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Sohvatrendi on monipuolinen

Unico VIIVI

Istuimissa kestävä, kimmoisuutensa 
pitkään säilyttävä ja muotoon valettu 
kylmävaahtopehmuste. 
Kevyttä ilmavaa olemusta korostavat 
tyylikkäät kromatut metallijalat. 
Kuvan sohvassa on Lauritzon’s 
uutuuskangas Noblesse. 

Sohva on valmistettu Suomessa, 
Soft-kalusteen omalla tehtaalla Ilmajoella.

Lapualla ja Kauhavalla toimiva Uniko 
oli tuonut päiville UNICO VIIVI -sohvan, 
jossa on  kertopuu/vaneri/massiivipuu-
runko, pussijousitettu istuintyyny ja 
Hyperlon -erikoispehmuste, 
kuituvanutyyny selkätyyny.

Kiteen Huonekalutehtaan Notte vuodesohva on 
kevyt ja on vaivattomasti ja nopeasti avattavissa vuoteeksi. 
Levitetyn vuoteen koko on 190 ×140 cm tai 200×140 cm. 
Kokonaisuutta on helppo täydentää laadukkailla patjasarjoilla.

” Sohvien kevään 2018 värit ovat monipuolisia: terrakotta, 
tiili, savi, viinipunainen sekä myös vaaleammat punaisen 
variaatiot: nude, puuteri ja persikkaan taittavat sorbetti-
sävyt. Harmaat sävyt ovat taittumassa ruskeanharmaaseen 
greigeen ja vaaleanruskeaan beigeen, mutta myös 
tummempia ruskean ja harmaan sävyjä näkyy jo.  ”

Uusia
  kuoseja

SOFT-KALUSTE OY:n VEGA – sohva, josta on saatavana eri kokoja tuolista 
                reilun kokoiseen 3,5-istuttavaan sohvaan. 

Kurikkalainen PK-Furniture Oy esitteli 
päivillä uuden Bianco-tuolin ja Line-Sohvan, 
jotka edustavat yrityksen kevyempää 
sohvamallistoa. Kuosi on Lauritzon´s 
maahantuoma uusi kukkakuvioinen 
puuvillakangas. Lisää malleja yrityksen 
kotisivuilla. 

Kuva: Soft-kaluste
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Tuolit keinuu pyörii
GOF-sisustustuotteet luottavat luonnollisuuteen.  
Aitojen luonnonmateriaalien lämpö, pehmeys ja 

tekee tuotteista ainutlaatuisia ja ajattomia. 

Onni & Anni - täydellinen työpiste 
Padasjokelaisen Eimi Kaluste Oy:n 
Onni-keinutuoli muuttuu helposti 
työpisteeksi lisäämällä Anni-työtason.

”Suomalaisia kalusteita myy-
dään ja valmistetaan julkisiin 
tiloihin, yksityisiin koteihin ja 
vientiin. Julkisten tilojen valin-
taan vaikuttavat usein muunnel-
tavuus, kestävyys, laadukkuus ja 
trendikkäät värit sekä kuosit.”



23WWW.PUUVIESTI.FI

Kauppiaspäivillä nähtiin myös muutamia 
sisustustuotteita markkinoivia yrityksiä

GOF-sisustustuotteet luottavat luonnollisuuteen.  
Aitojen luonnonmateriaalien lämpö, pehmeys ja 

tekee tuotteista ainutlaatuisia ja ajattomia. 

Onni & Anni - täydellinen työpiste 
Padasjokelaisen Eimi Kaluste Oy:n 
Onni-keinutuoli muuttuu helposti 
työpisteeksi lisäämällä Anni-työtason.

Rossiini-matto

Lennol Oy on 
suomalainen tekstiilialan 
yritys, joka suunnittelee 

ja valmistaa sisustus-
tekstiilejä ja pehmusteita 
huonekaluteollisuudelle 

ja koteihin.

” Suomalaiset 
haluavat sisustaa 
kotinsa maltilli-
sesti, harkiten ja 
ajattomasti. 
Monen tyyli on 
sellainen, että se 
toimii lähes 
sellaisenaan 
vuodesta toiseen, 
mutta monet 
haluavat saada 
kuitenkin, jotain 
uutta ja aivan 
ajankohtaista
kotiinsa. ” 

Maripa Oy on mattojen tukkuliike, jonka 
laadukkaasta ja kattavasta mallistosta 
löytyy sopiva matto jokaiseen kotiin. 
Palveluumme kuuluu myös yksilölliset, 
omiin mittoihin räätälöidyt tuotteet ja 
sisustuskokonaisuudet.

ROSSIINI materiaali lyhytnukkainen ja 
helppohoitoinen matto, jossa rikas väri-
maailma Frz ja polyesteri, kierretty lanka.



24 WWW.PUUVIESTI.FI

Cleverly camouflaged, creatures become virtually invisible in their surroundings. Hettich applies this intelligent 

principle of nature to furniture making. With the Sensys designer hinge in obsidian black. Invisibly smart in your 

furniture.

www.hettich.com

Conspicuously inconspicuous:  
Sensys in obsidian black

17461_Anz_Sensys_Obsidianschwarz_2017_A4.indd   2 29.01.18   11:19
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uutisia

Lahtelainen perheyritys 
ER-Pahvityö Oy laajen-
si maaliskuussa liiketoimin-
taansa ostamalla Leppävirral-
la, lähes 30 vuotta toimineen 
Well Manpakin liiketoimin-
not. Well Manpak on aal-
topahvijalostuksen piensar-
jatuotantoon erikoistunut 
yritys. Yrityskauppa vahvis-
ti ER-Pahvityön asemaa pai-
kallisena toimijana myös 
Keski- ja Itä-Suomen talous-
alueella ja laajensi samalla 
yrityksen palvelutuotantoa.

- ER-Pahvityön ja Well Man-
pakin ratkaisu- ja palvelu-
tarjoamat täydentävät erin-
omaisesti toisiaan. Tarjoam-
me asiakkaillemme toimi-
van palvelukokonaisuuden. 
Tuotteemme ovat samanlai-
sia ja nyt käytössä on suu-
rempi konekanta. Jatkuvuus 
ja asiakaskokemus tullaan 
pitämään vahvana toimin-
nan keskiössä. Näen, että 
yhdistyminen on positiivi-
nen merkki uuden toimijan 
tarpeellisuudesta paikallises-
sa toiminnassa, toimitusjoh-
taja Heikki Erkamo sanoo.

ER-Pahvityö on erikoistunut 
pahvi- ja pakkaustuotteiden 
valmistamiseen sekä myyn-
tiin. Yrityksen ydinosaamista 
ovat mittatilauspakkaukset.

Kotimaista läheltä
- Arvomme ovat kotimaisuu-
dessa ja läheisyydessä, ja sik-
si valmistammekin kotimai-
sista raaka-aineesta kotimais-
ten osaajien tekemiä ympä-
ristöystävällisiä tuotteita. 

- Alusta lähtien meille on 

ollut selvää, että luotetta-
vat toimitukset sekä asiakas-
lähtöinen palvelu ovat toi-
mintamme lähtökohdat. Sa-
maa periaatetta noudatam-
me myös Leppävirralla Well 
Manpakissa, Erkamo sanoo.

Hyvä pakkaus on informa-
tiivinen, käytännöllinen ja 
taloudellisesti optimaali-
sin ratkaisu. Sen mukaises-
ti suunnittelutyössä huomi-
oidaan muun muassa graafi-
nen suunnittelu, ulkonäkö, 
rakenteet, materiaalivaati-
mukset, pakkausmallit ja 
lainsäädäntö.

-Me tunnemme pakkaus-

tarvikkeiden vaatimukset 
ja tekniset yksityiskohdat. 
Olemme satsanneet suun-
nitteluprosessiin, joka takaa 
sen, että asiakkaamme saavat 
tuotteelleen millilleen sopi-
van pakkauksen, joka suojaa 
tuotetta ulkoisilta vaikutuk-
silta parhaalla mahdollisella 
tavalla koko logistisen ketjun 
ajan, Erkamo jatkaa. Suun-
nittelua tehdään asiakkaan 
kanssa yhteistyössä käyttäen 
apuvälineinä mallinnusoh-
jelmaa, jolla voi tehdä asi-
akkaalle pakkauksen mallin-
nuksen jo ennen sarjan val-
mistusta.

Heikki Erkamo uskoo, et-
tä ER-Pahvityön kokemus 
ja tietotaito lisättynä Well 
Manpakin palveluilla, asi-
akkaille löydetään parhaat 
ratkaisumallit hankalalta-
kin tuntuviin pakkausongel-
miin.

Yksiköissä työskentelee yh-
teensä 18 henkilöä. Molem-
pien yksikköjen vahvuus on 
henkilöstön osaamisessa.

Toteutuneen yrityskaupan 
myötä yksiköiden yhteinen 
liikevaihto on noin 4 mil-
joonaa euroa.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto

ER-PAHVITYÖ OY on ostanut 
WELL MANPAK OY:n liiketoiminnan

Toimitusjohtaja Heikki Erkamo: ER-Pahvityön ja Well Manpakin palvelut täydentävät erinomaisesti toisiaan.
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Schmalz-alipainekiinnikkeillä kappale pysyy 
turvallisesti paikoillaan suurillakin syöttönopeuksilla. 
Aidot ja alkuperäiset kiinnikkeet myy TTKE.

Alipainetyöpöydät ja -jalustat
- Mekaaninen käsittely ilman kappaleen 

uudelleenkiinnittämistä

Kuljetusvaunut
- Työkappaleiden huolellinen 

varastointi ja kuljetus

Parasta pitoa 
CNC-työstöön

Puuntyöstön työkalut ja tarvikkeet löytyvät nyt 
uudesta PROSTORE-verkkokaupastamme.

Tilaaminen on helppoa ja nopeaa. 

PROSTORE
ON AVATTU!

YLI 300 € 

VERKKOKAUPPATILAUKSET 

LÄHETÄMME RAHTIVAPAASTI. 

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30
info@projecta.fi www.projecta.fi

prostore.projecta.fi

Voit ladata sen 
verkkokaupastamme 

kohdasta hinnastot ja esitteet. 

Mikäli haluat lehden 
printtinä, ota yhteyttä!

3

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

PUU    4

LASI    15

ALUMIINI  30 PAKKAUS   34

RAAKA-AINEET 28

Sisällysluettelo

Denise Rosas
020 771 3318

denise.rosas@projecta.fi

Uusi TYÖKALUT & TARVIKKEET 
-lehti on ilmestynyt!

Olemme mukana Homagin 
osastolla Xylexpo-messuilla.

Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin!

Xylexpo
Milano

8-12.5.2018

Sebastian Tamminen
+358 20 771 3303

Jouni Häkkänen
+358 20 771 3320

Petri Leivonen
+358 20 771 3325

Xylexpo messujen uutisia
XIA-innovaatiopalkinnot jaetaan taas
Vuosien 2014 ja 2016 tapahtumista tutut, paljon kiinnostusta he-
rättäneet Xylexpon XIA-innovaatiopalkinnot (Xylexpo Innova-
tion Awards) jaetaan tänäkin vuonna. Aiempien vuosien positii-
visten kokemusten myötä järjestäjät ovat päättäneet jälleen jakaa 
teknisiin innovaatioihin keskittyvät palkinnot näytteilleasettajille.
XIA-innovaatiopalkinnot jaetaan nyt kolmatta kertaa Xylexpo-ta-
pahtuman yhteydessä.
Palkinnoilla nostetaan esille vuoden 2018 näytteilleasettajien tek-
nisiä innovaatioita. Palkintokategorioita on yhteensä neljä, ja ne 
kattavat tapahtumassa näytteillä olevien ratkaisujen koko kirjon: 
esijalostus ja massiivipuun jalostus, levytuotteiden jalostus, työ-
kalut sekä pintakäsittelyt/viimeistely.

XYLEXPO laajenee halliin neljä
FieraMilano Rho -messukeskuksessa 8.–12.5.2018 pidettävän 
kansainvälisen puuntyöstöteknologian ja huonekaluteollisuu-
den messutapahtuman Xylexpon järjestelyt ovat täydessä vauh-
dissa. Kaikki merkittävät brändit (Homag, Weinig-Holz Her, Ce-
fla, Ima Schelling, Scm ja Biesse) ovat vahvistaneet osallistumi-
sensa, ja osa on mukana aikaisempaa laajemmalla messuosastol-
la. Tämän vuoksi järjestäjät ovat päättäneet ottaa käyttöön myös 
hallin 4.
Halleista 1 ja 3 löytyvät yritykset, jotka ovat erikoistuneet levy-
tuotteiden jalostuskoneisiin ja -työkaluihin, pintakäsittelyihin ja 
niihin liittyviin tuotteisiin, laitteisiin, puolivalmiisiin materiaalei-
hin ja tarvikkeisiin. Halleissa 2 ja 4 keskitytään levytuotteiden ja 
massiivipuun jalostuskoneisiin ja -työkaluihin, primaaritoimin-
tojen laitteisiin ja työkaluihin, puolivalmiisiin materiaaleihin ja 
täydentäviin varusteisiin.
Kuten aikaisempinakin vuosina, kussakin hallissa on yksi tai 
useampi alan ”jättiläinen” keskipisteessä. Xylexpo on omaksu-
nut tämän käytännön vuosia sitten, ennen muita suuria kansain-
välisiä messutapahtumia. Hallissa 1 keskeinen rooli on Biessellä 
ja Barberanilla ja hallissa 2 Scm Groupilla. Homag ja Cefla ovat 
keskiössä hallissa 3 ja Ima ja Weinig hallissa 4. Lähiviikot ovat tär-
keitä, sillä monet yritykset vielä pohtivat osallistumistaan kevään 
tapahtumaan. Xylexpossa myös useita suomalaisia puuntyöstöko-
neiden maahantuojia päämiestensä osastoilla.

Puuntyöstökoneteollisuuden positiiviset uutiset
Tulevan Xylexpon kynnyksellä puuntyöstömarkkinoilta kantau-
tuu erinomaisia uutisia. Maailmanlaajuisen markkinajohtajan 
Saksan vienti ylitti miljardin euron rajan vuoden 2017 ensim-
mäisellä puoliskolla. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli seit-
semän prosenttia. Italian vienti oli 274 miljoonaa euroa vuoden 
2017 ensimmäisellä puoliskolla, ja maa on edelleen kakkossijalla 
teknologiavalmistajien vertailussa. Italiassa valmistettujen tuot-
teiden merkittävin kohdemaa on Yhdysvallat. Toisella sijalla on 
Saksa ja kolmannella Puola.

PUUVIESTI 
Milanossa 9.–10.5. 
Ota yhteyttä 
Tuula Uitto, 
p. 050 464 6777



27WWW.PUUVIESTI.FI

www.ttke.fi  •  info@ttke.fi
+358 44 083 1270   

Schmalz-alipainekiinnikkeillä kappale pysyy 
turvallisesti paikoillaan suurillakin syöttönopeuksilla. 
Aidot ja alkuperäiset kiinnikkeet myy TTKE.

Alipainetyöpöydät ja -jalustat
- Mekaaninen käsittely ilman kappaleen 

uudelleenkiinnittämistä

Kuljetusvaunut
- Työkappaleiden huolellinen 

varastointi ja kuljetus

Parasta pitoa 
CNC-työstöön



28 WWW.PUUVIESTI.FI

ESLA potkukelkkoja 
tehdään Kourassa yhä edelleen

Vielä tänä päivänäkin 
ESLA-potkukelkka 
tehdään Suomessa 
parhaista 
suomalaisista 
raaka-aineista: 
kestävästä 
suomalaisesta 
koivusta ja 
jousiteräksestä. 
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Potkukelkkoja on valmistettu 
vuodesta 1928 Etelä-Pohjan-
maan Kouran mäellä, sanoo 
Eslan uusin vetäjä jo neljännes-
sä polvessa oleva Mika Lahti-
nen.  Yrityksen perusti Erkki 
Samuli Samppa Lahtinen. 

- Samppa Lahtinen oli taitava 
koneen rakentaja ja korjaaja. 
Hän oli myös sahamies Kuri-
kan luottokorjaaja ja kulki Aa-
vasaksaa myöden korjaamassa 
koneita, kertoo Mika Lahtinen 
isoisoisästään. Varaosia ei saa-
nut, joten piti tehdä itse.

-  Ensimmäinen investointi oli 
80 kg alasin, joka tuotiin ton-
tille jo ennen pajan rakenta-
mista. Investointi oli onnistu-
nut, koska alasin on edelleen 
käytössä, Mika Lahtinen nau-
raa.

Itseopiskelulla ja kokeilemalla 
Sampasta kehittyi taitava ko-

neenrakentaja. Nimenomaan 
itse suunnitellut ja rakennetut 
erikoiskoneet tekivät mahdol-
liseksi potkukelkkojen sarjaval-
mistuksen aloittamisen 1933. 
Nuo mainiot koneet tekivät 
mahdolliseksi valmistaa pot-
kukelkkoja edullisesti. Puutyö-
osastolla oli vielä 2000-luvulla 
käytössä sama vannesaha, joka 
on koottu aikoinaan kuuluisan 
T-Fordin osista.

Aikanaan Kourassa oli Kouran 
saha, jonka väki teki töitä sekä 
sahalla että kelkkatehtaalla ai-
na sesonkien mukaan. Vuonna 
1977 aloitettiin vienti ulko-
maille, aluksi Ruotsiin. Potku-
kelkoista tuli kokoon taittuvia.

 Potkukelkka on edelleen E. S. 
Lahtisen myymä tuote ja vaik-
ka siitä ei enää yksin eletä.  

- Hyvä ja luminen kelkkatalvi 
auttaa aina tulosta. Nykyään 

liikevaihto tulee 50 prosent-
tia ESLA-tuotteista ja 50 pro-
senttia teräs- ja alumiiniosien 
alihankinnasta, Mika Lahti-
nen esittelee. Kuulumme LA 
Alucenter -verkostoon. Suo-
men rakennuspuusepänteolli-
suus on myös merkittävimpiä 
asiakkaita, jolle E. S. Lahtinen 
toimittaa alumiiniprofiileja. 
Puu- ja alumiini-ikkunoissa 
on paljon E. S. Lahtisella teh-
tyjä osia.

Omatoimista turvallista
liikkumista
E. S. Lahtinen Oy suunnitte-
lee ja valmistaa ekologisia ES-
LA-liikuntavälineitä ympäri-
vuotiseen, turvalliseen ja mu-
kavaan liikuntaan sisällä ja ul-
kona. Alihankinnassa liikeidea 
on keskittyä metalliosien val-
mistukseen puristustekniik-
kaa hyödyntäen. Väki Suo-

messa ikääntyy ja omatoimi-
seen turvalliseen liikkumiseen 
suunnitellut tuotteet auttavat 
asumaan ja liikkumaan omas-
ta kotoa.

- Tuotekehittelyä tehdään ko-
ko ajan, Mika Lahtinen sanoo. 
Uusin tuote lanseerattiin Puu-
teollisuusyrittäjien Kauppias-
päivillä Lahdessa.

E.S.Lahtinen Oy kehittää tuot-
teet itse ja panostaa laatu- ja 
tuotevastuuasioihin. 

- ESLA-tuotteet tunnetaan ni-
menomaan hyvästä laadusta ja 
tuotteet ovat CE – merkitty-
jä. Teemme jatkuvaa tuoteke-
hitystä ja kehitämme toimin-
taamme ISO 9001 – laatus-
tandardin mukaisesti. Tästä 
emme tingi. 

E.S. Lahtinen Oy 
juhlii  90 vuotista taivalta 
ensi talvena mustalla 
Juhlakelkalla,  jotka 
varustettaan kultaisella 
perustajan nimikirjoituksella 
varustetulla tarralla.

YRITYSESITTELY
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Tuotteen elinkaaren 
aikaiset ympäristö-
vaikutukset 
ESLA-tuotteet on suunniteltu-
ja testattu huolellisesti ennen 
myynnin aloitusta. Potkupyö-
rät, kävelypyörä ja kävelykelk-
ka on CE-merkittyjä. Kaikkien 
ESLA     -tuotteiden käyttöi-
kä on todettu olevan erittäin 
pitkä.

- Mallimuutokset on suunni-
teltu niin, että osat ovat mah-
dollisimman pitkään vaihto-
kelpoisia. Kaikkia varaosia on 
saatavilla tehtaalta 10 vuotta 
tuotteen lopettamisen jälkeen-
kin, Mika Lahtinen painottaa.

Myös ympäristöasiat on otettu 
huomioon, tuotteet on suunni-
teltu siten, että eri raaka-aineet 
voidaan kierrättää. Puu, metal-
li- ja muoviosat ovat helppo ir-
rottaa ja erottaa toisistaan kier-
rätystä varten. Käytettäessä Es-
la-tuotteet eivät kuluta energi-
aa, eivätkä saastuta ympäristöä.

- Puuosat ovat suomalaista 
massiivikoivua ja osan osista 
teetämme alihankintana sievi-
läisellä Sorvi Pojat Oy:llä, Lah-
tinen jatkaa. Tuotteiden koti-
maisuusaste on kaikilla 80 pro-
senttia. 

Teksti ja kuva: Tuula Uitto

UUTUUS
- Uusin tuote on Esla Nordic -keinutuoli, Mika Lahtinen esittelee. 
Keinutuoli muistuttaa muotoilultaan perinteistä potkukelkkaa. 
Sen materiaaleina on käytetty pohjoisen sään kestävää koivua 
ja terästä.
- Keinutuolin ulkonäkö, rento keinuma-asento ja kokoon taitettavuus 
erottavat sen perinteisestä keinutuolista, Mika Lahtinen kertoo. 
Esla Nordic keinutuoli on helppo varastoida ja sitä voi käyttää 
sekä ulkona että sisällä.

E. S. Lahtinen Oy sijaitsee Etelä-Pohjan-
maalla Seinäjoen alueella Kouran kyläs-
sä ja valmistaa ESLA-liikuntavälineitä se-

kä metalliosia alihankintana muille yrityksille 37 työnte-
kijän voimin. Yrityksellä on pitkä historia. Yritystoiminta 
alkoi Indian moottoripyörien myynnillä 31.10.1928. Yri-
tyksen tuloista neljännes tulee alumiinitöistä, neljännes 
potkukelkoista, neljännes teräsosista ja neljännes liikku-
misvälineistä. Yhtiön omistaa Lahtisen suku ja sen joh-
dossa on jo neljännen polven yrittäjä. Potkukelkkoja vie-
dään myös paljon ulkomaille. Suurin vientimaa on Ka-
nada, jonka osuus viennistä on 30 prosenttia, toiseksi 
eniten vientiä on Ruotsiin 26 prosentin vientiosuudella.

Mika Lahtinen esittelee alihankkinja Sorvipoajat Oy:n 
sorvaamia potkukelkan osia.
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Messuilla näkee paljon sellai-
sia veneitä, joihin ei normaa-
listi pääse tutustumaan. Ehdot-
tomasti suosituin tutustumisen 
kohde on ollut suomalainen 
purjevene Swan, joka on myös 
messujen kallein vene. Unel-
maveneiden lisäksi messuil-
la on esillä erikokoisia veneitä 
mökkirantaan tai veneretkille. 
Kauppaa tehdään myös tarvi-
ke- ja varustehalleissa. Ohjel-
maa on messuilla ennätysmäärä 
– 542 erillistä ohjelmaa. Tarjol-
la on muun muassa purjehdus-
tarinoita, veneen kunnostamis-
ta, kalastusvinkkejä, tietoa ve-
neilystä ja Itämeren suojelus-
ta sekä huikeita esityksiä Uusi 
Aalto -alueella. 

Helsingin venemessuilla 9. – 
18. helmikuuta 2018 Messu-
keskuksessa esiteltiin 540 eri-
tarkoituksiin sopivaa venettä. 
Messuilla olivat harvoin esillä 
olevat suomalainen ClubSwan 
50 sekä italialaiset Ferretti ja 
Riva Iseo. Reilusti yli puolet 
veneistä oli suomalaisia. 

Venemessuilla oli kuusi allas-
ta, joissa oli yhteensä melkoi-

nen määrä vettä – yhteensä 
758 880 litraa. Uusin messu-
jen altaista on Kalastusveneal-
las, jonka laitamilla on kahdek-
san hyvin varusteltua kalastus-
venettä, joissa kalastusoppaat 
pitävät esityksiään. 

Malta, Ruotsi ja Norja 
tärkeimmät vientimaat
Tullitilastojen mukaan vah-
vimmat vientimaat olivat Mal-
ta, Ruotsi ja Norja. Maltalle 
vietiin tammi–marraskuussa 
2017 vain kahdeksan venettä, 
mutta niiden keskimääräinen 
kappalehinta oli lähes 9 mil-
joonaa euroa. 

Ruotsin viennin arvo oli lähes 
yhtä suuri, mutta kappalemää-
räisesti oltiin aivan eri luke-
missa; länsinaapuriin ostettiin 
yli 4700 Suomessa valmistet-
tua venettä ja vientituloja saa-
tiin lähes 66 miljoonaa euroa. 
Ruotsista tuotiin Suomeen 91 

venettä ja tuonnin arvo oli rei-
lut 5 miljoonaa euroa.

Vientiä Norjaan rasittaa vuo-
sia jatkunut kruunun kurssi-
lasku ja talouden vahva riip-
puvuus offshore-toimialasta. 
Viennin arvo Norjaan laski-
kin tammi–marraskuussa 2017 
noin 12 prosenttia. Sen sijaan 
vienti Iso-Britanniaan ja Venä-
jälle kasvoi rajusti. 

”Venäjän-kaupassa ollaan jäl-
jessä huippuvuosista, mutta 
markkinassa on merkkejä nor-
malisoitumisesta. Myös USA 
on kasvava markkina, vaikka 
euromääräisesti vienti laskikin 
johtuen vuoden 2016 lopussa 
viedystä viiden miljoonan eu-
ron arvoisesta jahdista”, Pajusa-
lo kertoo. 

Kotimaan venemyynnissä näh-
tiin loppukesästä 2017 merk-
kejä noususta, mutta koko 
vuoden venemyynti jäi kappa-
lemääräisesti edellisen vuoden 

tasolle. Koko toimialan tuot-
teiden ja palvelujen kotimai-
nen euromääräinen myynti las-
ki 0,6 % ja kokonaisliikevaihto 
kasvoi 3 %.

Vuoden 2018 vierasvene-
satama Naantali                                

Suomen Purjehdus ja Venei-
ly ry:n järjestämässä Vuoden 
vierasvenesatama -äänestyk-
sessä haettiin erikseen rannik-
koalueen ja Järvi-Suomen suo-
sikkisatamaa. Voittajiksi valit-
tiin Naantalin vierasvenesata-
ma ja Saariston ranta Liperissä. 
Vuoden vierasvenesatamat pal-
kitaan vuosittain Vene Båt 
-messujen yhteydessä. Äänes-
täneiden veneilijöiden palaut-
teessa toistuivat hyvä ja moni-
puolinen palvelu, motivoitu-
nut henkilökunta ja yleinen il-
mapiiri. Erityisesti kiitosta sai 
Naantalin uusi palveluraken-
nus tiloineen ja palveluineen.

 Vuoden vierasvenesatama -pal-
kinnolla innostetaan vierasve-
nesatamia kehittämään palve-
luitaan entisestään. Palkinnon 
voittaneet satamat ovat esillä 
messuilla omalla osastollaan. 
Palkintoon sisältyy satamatoi-
minnan kehittämiseen tarkoi-
tettu Suomen Messusäätiön 
myöntämä 2 500 euron pal-
kinto kummallekin voittajalle.

VENE 18 BÅT -MESSUILLA      
540 venettä

Venemessuilla oli kuusi allasta, 
joissa oli yhteensä vettä
yhteensä 758 880 litraa.
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Asiakas on aina oikeassa. Tuo lause liittyy 
asiakaspalveluun vaan ei ammattitaidon 
määrään. Mielestäni asiakas pitää kouluttaa 
ymmärtämään tekijän kulttuuria. 
Paras asiakas on vaativa ja tiedostava, 
siis ammattitaidon kannalta. Lyhyellä 
tähtäimellä paras asiakas on kaikkeen 
tyytyväinen, ei reklamoi vaan tulee 
virheiden kanssa toimeen. Maksaa laskunsa 
ja kehuu kavereilleen ostostaan. Asiakkaan 
olemuksella ei silloin ole väliä, jos tekijä 
on vastuullinen ja juurtunut työhönsä. 
Yleensä tähän tarvitaan kollegoiden 
kokoontumisajoja, joissa ideologioita ja 
työn olemusta pohditaan. Ihminen tarvitsee 
toisen ihmisen. Tekijä tarvitsee asiakkaansa. 
Yleensä asiakas voi valita tekijänsä. Tekijälle 
parasta on muuttua korvaamattomaksi ja 
siihen ei päästä pelkällä ammattitaidolla. 
Vaikka aika kriittisesti suhtaudunkin 
yleiseen laatutasoon niin aina löytyy 
parempaa laatua kuin mitä itse tehdään, 
joten sidos syntyy ihmisten kohtaamisessa. 
Kahta samanlaista luonneyhdistelmää ei 
ole. Siinä on mahdollisuus liittää kaarna 
ainekseen. 

Yrittäjänä nostamme todennäköisyyksiä ole-
malla persoonia, olemalla näkyvissä, olemalla 
taitavia, olemalla hyvätapaisia… ja niin pääs-
tiin aiheeseen.

Mitä löytyy kaarnan alta? Sieltä pitäisi löy-
tyä sitä mitä on luvattu, sitä mitä on annettu 
olettaa sen olevan, eettisesti oikein valmistet-
tua, hyvyyttä. Aikoinaan sahautin lehtikuu-
sirunkoja laatupuussa ja niin oli mato poi-
kineen piilossa kaarnan alla. Ei niitä aines 
kiinnostanut, pehmeä pintapuu vain. Ei käy-
nyt kuinkaan, vaikka luonto ei kertonutkaan 
kaikkea. Nykyään läpinäkyvyys on tärkeää. 
Itse olen vuosikymmenet pyrkinyt avoimeen, 
yksinkertaiseen yrittäjyyteen, jossa vastuuta 
ei siirrellä. Luulen, että asiakaskin kokee ole-
vansa turvassa ja siksi olen saanut muutamia 
timanttiasiakkaita, joiden kanssa toimiminen 
on parasta. Luottamusta molempiin suuntiin. 

Niin… se hyvätapaisuus. Perusasioita. Kas-
vatusta vai sääntöjä? Woodstock vai Orwell? 
Vallanhimo muuttaa ihmisen. Empatia ka-
toaa. Lopputuloksesta tulee matkaa tärkeäm-
pi. Tuntemattoman tiet ovat tuntemattomat, 
jopa itse ohjaajalle… ovatko? Olisiko ihmis-
kunta joskus valmis kehittymään ilman val-
lan linnakkeita?

Palataan paikallisuuteen ja maksetaan puue-
sineistämme kunnon hinta ja saamme kult-
tuurin, takuun ja ihmisen. Unohtakaamme 
halpatuonnin vääristämät hinnat ja vaihta-
kaamme automme uuteen harvemmin. Aioin 
kirjoittaa, että nykyään kun tuo näkyvä pin-
ta on niin tärkeää ja sisältö unohtuu, mutta 
luulen, että se aika alkaa olla ohi. Maailma 
hukkuu paskaan ja ihmiset tuntevat sen luis-
saan, mutta eivät vielä osaa suhtautua siihen. 
Kipu kasvaa sisimmässä ja pian paatunein-
kin muovipussipersoona vaihtaa kestokassiin. 
Talojen rakenteista muovi kielletään ja ihmi-
set voivat paremmin. Työ saa taas merkityk-
sen…ja kaarnasta tulee kaunis.

Puu elää. ELÄKÖÖN!
hienopuuseppä 
Ari Maastovaara
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SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

NIMITYKSIÄ

Oletko koskaan miettinyt, minkälaisia huonekaluja 
Kiinan markkinoilla on?
Tässä on yksi esimerkki. Kuvat ovat yrityksestä 
Crystal Topchina Furniture Co., Ltd Kiinasta.
Yritys on huonekaluihin erikoistunut ja jo 
20 vuotta alalla toiminut. 
Kuvat tulivat Puuviestille. 

Terätoimitus

Mikko Huttu on aloittanut 
1.3.2018 lahtelaisen Terätoi-
mistus Oy:n terämyynnissä, 
ensisijaisena alueenaan Län-
si- ja Pohjois-Suomi. Mikko 
asustaa Seinäjoella ja omaa 
pitkän kokemuksen terä-
myynnistä.
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RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILU-  
JA LAMINAATTIPINTOJA

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340

Huonekalu tuulahdus Kiinasta
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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
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
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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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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
Sokkelilevyt kalusteisiin  .................................................... 34
Sormijatkoslaitteet  ............................................................ 24
Sulkusyöttimet  ....................................................................  3
Suodatinletkut  ....................................................................  3
Taitelaminaattiovet  ........................................................... 28
Takotuotteet ym  ................................................................ 12
Tasot ....................................................................................  7
Tervaleppäsahatavaraa  ..........................................  4, 14, 21
Terät  .........................................................................  1, 8, 13
Terähuolto  ....................................................................  8, 13
Terähuoltokoneet  ................................................................  8
Timanttiterät  .......................................................................  8
Tiskialtaat  .....................................................................  7, 10
Tukin lajittelulaitteet  ......................................................... 24
Toimistokalustehelat ja tarvikkeet  .................................... 19
Tyhjiöpumput ja puhaltimet ................................................  9
Tyvisievistäjät  .................................................................. 1, 8
Työkaluhiomakoneet  ...........................................................  8
Vaimennetut tuplasivulaatikot  .......................................... 10
Valaisimet  ..................................................................  10, 19
Valumarmorialtaat  ............................................................ 10
Vanerit  .........................................................................  2, 14
Vannesahalinjat  ................................................................ 22
Vannesahaterät ja -huollot  ...........................................  8, 13
Venevanerit  ........................................................  2, 4, 14, 21
Vetimet kalusteteollisuudelle  ........................... 7, 10, 11, 19
Vetimet ja nupit  ................................................................ 12
Viilut   .......................................................................4, 14, 21
Vinterio-viilut  .................................................................... 21
Viilut ja viilutuotteet  ..................................................  14, 21
Viilut ja viilulevytuotteet  ............................................. 14, 21
Viilutetut MDF- ja lastulevyt  ..................................  2, 14, 21
Viilupuu rakennuspalkit  .................................................... 33
Väliseinätolpat Ugra-T  ....................................................... 33
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VUOSI 2018

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 5-6 TEEMAT:
•  HABITARE 12.-16.9.2018
 Habitaressa 2017 vieraili 56 000 kävijää. 

•  ALIHANKINTA
•  PINNAT
•  OHJELMAT

LEHTI ILMESTYY VIIKOLLA 34
Aineistot: perjantaina 10.8.
Lisätietoja ja tilaukset: www.puuviesti.fi
Ilmoitukset/tilaukset/osoitteenmuutokset: 
Kaarina Julkunen 050 572 5996, 050 5744047
kaarina@markkinointivartti.fi
Jutut/uutisvinkit koko kesän: 
Tuula Uitto 050 4646777 tuula@puuviesti.fi
Seuraa kesänajan uutisia www.puuviesti.fi
ja https://www.facebook.com/puuviesti/
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TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN

NOPEA • KOTIMAINEN • EKOLOGINEN • EDULLINEN 
www.erpahvityo. 

H

B L

H

B

L

H
H+

B

B+

L

L+

0201

0215

0301

• 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

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

ER-PAHVITYÖ OY 
Lemminkäisenkatu 5-7,

   15201 LAHTI

www.wellmanpak.fi

WELLMANPAK
Tervonlammentie 6, 
  79100 Leppävirta  


