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Vuoden viimeinen Puuviesti on teemaltaan “Puu on design”. 
Monelle tulee tuosta ensimmäisenä mieleen design huonekalut ja esineet. Tässä lehdes-
sä puun design on vielä enemmän. Puun muotoilu ulottuu tänä päivänä yhä enemmän 
kokonaisvaltaisesti rakennuksiin. 

Puurakentaminen on vähitellen lisääntynyt kaikkialla, siihen patistaa myös pääministe-
ri Juha Sipilän hallitusohjelma. Esimerkiksi Helsingin seudun kuntien yhteisessä maan-
käytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa painotetaan tällä hetkellä puuraken-
tamista. 

Kiinnostus puurakentamiseen johtuu pääasiassa siitä, että se on betonirakentamista eko-
logisempaa, mutta ei kuitenkaan sen kalliimpaa. Puu sitoo hiiltä ja se on uusiutuva ma-
teriaali. Puurakennuksen hiilijalanjälki on enintään kaksi kolmasosaa betonirakennuk-
sesta. Kaikesta hiilijalanjäljestä kolmasosa liittyy asumiseen. 

Nykytekniikka mahdollistaa mittavatkin kerrostaloratkaisut. Puukerrostalojen etuna on 
myös terveellinen sisäilma. Puukerrostaloissa yleisesti käytettyjä kantavia materiaaleja 
ovat ristiinliimattu puu (CLT, cross laminated timber) ja viilupuu (LVL, laminated ve-
neer lumber). Kantavat seinät voidaan toteuttaa kevyellä, usein viilupuisella rankara-
kenteella, tai vaihtoehtoisesti CLT-rakenteella. 

Mutta näkyy puu pinnoissakin. Taloja, varsinkin puutaloja, rakennetaan yhä valmiim-
maksi tehdasolosuhteissa. Se tarkoittaa, että huoneet tai huone rakennetaan kokonaisi-
na moduuleina valmiiksi, sisustuksia myöten, joten pinnat, kalusteet, seinät, listat, ovet, 
lattiat ja ikkunat, ovat jo valmiina. Tämä tuo haasteita ja mahdollisuuksia myös rakenta-
jille, joiden toivoisi tekevän yhä enemmän yhteistyötä suomalaisten valmistajien kanssa.

Tämä vuosi päättyy mitä voimakkaammin huoleen ympäristöstä ja lämpenevästä maa-
ilmastamme. Puun terveellisyyttä ja puun kykyä sitoa hiiltä ei voi enää pitää vähäisenä 
merkitykseltään. Itse asiassa metsä ja puu ovat ilmasto-ongelmien suuri ratkaisu. Puu 
sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Lähellä tuotettu on hiilijalanjäljiltään pienin. Tämän tosiasian valossa olisi hienoa, et-
tä mahdollisimman moni ostaisi Suomessa tuotettuja kalusteita. Siksi on harmillista, 
että yhä useampi tuottaa suunnittelemansa huonekalut halvan työn maissa. Se ei lisää 
työllisyyttä Suomessa, eikä vähennä hiilijalanjälkeä, eli mitätöi sen, mitä lähellä tuotet-
tu puu jatkojalosteineen Suomessa on.

Puuviesti juhlii ensi vuonna 30 -vuotista taivaltaan. 
Tervetuloa mukaan jo ensimmäisestä numerosta lähtien.

Kiitos tästä vuodesta, 
Rauhallista Joulunaikaa ja 
menestystä ensi vuodelle 2019.
Tuula Uitto

Puiset nukkekotikalusteet s. 26
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Tekemällä asiat rohkeasti ja 
innovatiivisesti voi menestyä 
alalla, jonka yritykset pääasias-
sa taistelevat kannattavuuten-
sa rajamailla. Tasan vuosi sit-
ten lokakuussa mittatilaustöi-
hin erikoistunut Puuartisti Oy 
aloitti kuitenkin verstastilojen-
sa mittavat laajennustyöt Kon-
tiolahdella. Laajennuksen ava-
jaisia ja avoimia ovia vietettiin 
tänä syksynä täsmälleen sa-
mana päivänä. Laajennuksel-
la yritys pyrkii hakemaan en-
nen kaikkea kasvua erityises-
ti erikoisemmasta puuraken-
tamisesta, sekä Suomesta että 
ulkomailta. 

- Tavoitteena on myös palka-
ta jatkossa lisää osaavaa työvoi-
maa, Puuartistin yrittäjä toi-
mitusjohtaja Miikka Kotilai-
nen sanoo.

Lisätilaa tarvitaan, sillä kolmen 
toimintavuotensa aikana Puu-
artisti on kasvanut vauhdilla. 
Yhden miehen verstaana aloit-
tanut yritys työllistää nyt yrit-
täjän lisäksi kolme muuta va-
kituista puuseppää, yrityksen 
liikevaihto on kolminkertais-
tunut ja ainutkertaisesti toteu-
tettavat projektit ovat kasva-
neet koko ajan.  

- Me kun olemme tällainen 
maaseutuyritys, niin saimme 
katostyötilan ja ateljeeverstaan 
rakentamiseen tukea Euroo-
pan maaseuturahastolta, Ko-
tilainen kertoo. Kotilainen ai-
koo rakentaa verstaan yhtey-
teen vielä ateljeemaisen raken-
nuksen kalustesuunnittelua ja 
inspiroitumista varten. Kasvua 
haetaan koko ajan ja ensi vuo-

delle tavoite on 300 000 eu-
roa. Puuartistissa työskentele-
vät myös Niilo Nissinen, Mi-
ka Kareinen ja Jere Nevalai-
nen.

Puuartistin nykyiset vajaan 
300 neliömetrin tilat Konti-
orannan entisellä varuskun-
ta-alueella kolminkertaistui-
vat 950 neliömetriin. Tilasta 
250 neliötä on lisää lämmin-
tä tilaa verstastyöskentelyyn ja 
400 neliötä katettua tilaa puu-
rakenteiden käsittelyyn. 

Valoisa ja ekologinen
 Laajennus on toteutettu uusio-
käytetyistä, siirrettävistä beto-
ni-, puu- ja peltielementeistä. 
Suuri osa laajennustyöstä teh-
tiin Puuartistin omin voimin, 
mutta hanke työllistää myös 
lukuisia paikallisia yhteistyö-
kumppaneita esimerkiksi ele-
menttien nosto- ja siirtotyös-

sä, lattiavaluissa sekä sähkö- ja 
lämpötekniikan asentamisessa. 
Yksi teollisuushalleissa harvoin 
nähty elementti on seinän le-
veydeltä tehdyt maisemaikku-
nat, jonka luonnosta inspiraa-
tiota saava Kotilainen toteutti 
verstaan laajennukseen.

- Kun aamulla tulee pimeään 
aikaan töihin ja takaisin ko-
tiin, niin halusimme siinä vä-
lillä nähdä päivänvaloa, ja teh-
dä päivän valossa töitä, Kotilai-
nen sanoo. Energiatehokkuus 
on myös otettu huomioon.

- Rakennuksessa on otettu 
käyttöön myös uudehko läm-
mitystekniikka, ilma-vesiläm-
pöpumppu, joka on ekologi-
nen ja energiatehokas vaihto-
ehto suuren hallin lämmityk-
seen, Kotilainen esittelee.

- Halusimme nimenomaan laa-
jentaa toimitilojamme emme-

kä siirtyä muualle, sillä viih-
dymme Kontiolahdella. Tääl-
lä on kaikki mitä tarvitsemme 
yritystoimintaan. Kunta suh-
tautuu erittäin myönteisesti, 
sekä täällä on tilaa ja osaavia 
paikallisia yhteistyökumppa-
neita, Kotilainen jatkaa.

Haaveena kansainvälinen
puuseppäbrändi
Miikka Kotilaisen veli Joona 
Kotilainen on Markkinointi-
toimisto Tovari Oy:n ruorissa 
ja toinen omistaja. Innovatiivi-
sella porukalla on tahto ja taito 
tehdä markkinointia eri taval-
la kuin muut. Jo Tovarin mo-
tossa se sanotaan: ”Peruskuviot 
tehdään itsestään selvästi erin-

Puuartistin uusi laajennus 
avaa maisemaa metsään

Veljekset Joona ja Miikka Kotilainen
ovat molemmat valinneet luovan
alan. Yhteistyö mahdollistaa myös 
luovan irrottelun työelämässä.
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omaisen hyvin. Sen jälkeen on 
vuorossa se pieni ja olennainen 
osa, jolla otetaan kilpailuetu ja 
tehdään tulos.” Joona on myös 
osakkaana Puuartistissa, vel-
jensä vetämässä yrityksessä he 
voivat yhdessä kokeilla erilai-
sia tapoja rakentaa Puuartistille 
brändiä. Yksi merkittävää huo-
miota saanut oli Ähtärin pan-
doille tehty puinen Pandapallo.

- Siinä sai sellaista huomiota, 
jota ei millään rahalla osteta, 
Joona Kotilainen sanoo. Vel-
jekset ovat rakentamassa Puu-
artistille rohkeasti kansainvälis-

tä puuseppäbrändiä. Tällä het-
kellä Puuartistin tuotteita nä-
kyy Joensuussa muun muassa 
Local Bistrossa ja kesäkahvi-
la Rennossa ja tulevaisuudes-
sa toivottavasti myös ympäri-
maailmaa. Tällä hetkellä Puu-
artisti käy neuvotteluja ulko-
maantilauksesta Ranskaan. 
Työn alla on kalusteita muun 
muassa Itä-Suomen yliopiston 
Joensuun kampukselle.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto, 
Joona Kotilainen

Puuartisti vuoden 
innostavin yritys
Kontiolahden Vuoden in-
nostavaksi yritykseksi on 
valittu uniikkeja puutuot-
teita tekevä Puuartisti Oy. 
Yritys täyttää palkinnon 
kriteerit prikulleen. Puu-
artisti on rohkeasti ja no-
peasti kasvattanut liiketoi-
mintaansa ja brändännyt 
itsensä hyvin.

- Yritys toimii perinteisel-
lä puusepän alalla näyt-
täen erinomaista esimerk-
kiä siitä, että mikä tahansa 
ala voi uusiutua ja kehittää 
toimintaansa merkittäväl-
lä tavalla innostaen muita 
mukaansa, Kontiolahden 
Yrityspalvelu Oy:n toimi-
tusjohtaja Annu Ahonen 
avaa valintaa. 

 Yritys on saavuttanut kan-
sainvälistä mediajulkisuut-
ta ja luonut edelleen posi-
tiivista kuntakuvaa Konti-
olahdelle. Yhteistyö kun-
nan ja yrityksen välillä on 
ollut monipuolista, jousta-
vaa ja ratkaisukeskeistä.

- Kyllähän tällainen tun-
nustus hymyilyttää ja vah-
vistaa uskoa siihen, et-
tä olemme oikealla tiellä. 
Palkinto tuli kivaan sau-
maan, ikään kuin pistee-
nä i:n päälle, kun saimme 
juuri verstaan laajennuk-
sen valmiiksi, Puuartisti 
Oy:n luova johtaja Miik-
ka Kotilainen sanoo.

Asiasta uutisoi Pielisjoki-
seutu 29.10.18

Miikka 
Kotilainen
Puuartistin luova johtaja. 

Myös artisti sekä puuartisti.
Koulutus ja työkokemus
2005-2008 Käsi- ja taideteollisen pt. Puuartesaani
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän(nykyinen Riveria) 
Käsi- ja taideteollinen oppilaitos Puuartesaani 
2009-2011 Puutekniikan insinööri (kesken)
2010-2013 Rakennus, huolto ja asennustöitä TTwest Oy 
(Joensuussa, Kuopiossa ja Sipoossa)
2013-2014 Ukko.fi osuuskunta eli kevytyrittäjänä
2014-  Puuartisti Oy

Miikka Kotilaisen 
vahvuudet ovat
avaruudellinen 

hahmottamiskyky ja
 tilanteen mukainen 

tarkkuus.

Tarjoilusta avajaisissa vastasivat Miikka ja Joona Kotilaisen äiti Roine 
Piirainen ja Seppo Piirainen.

Puuartistin uusi laajennus avaa maisemaa metsään.
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Puukerrostaloasumista on 
tutkittu
Mielenkiintoiseen aiheeseen pu-
reutui professori, Käpy-hank-
keen tutkija Minna Autio Hel-
singin yliopistosta, joka esitteli 
uusinta tutkimusta puukerros-
taloasumisesta. Tutkimukseen 
oli koottu asukkaiden koke-
muksia teollisesti valmistetus-
tussa puukerrostalossa asumises-
ta. Yleisesti puukerrostalo asun-
non puupintoja pidettiin puh-
taina, pehmeinä, hiljaisina ja 
tunnelmallisena. Kaiken kaik-
kiaan puukerrostaloja pidettiin 
kodikkaina ja viihtyisinä sekä 
sisäilmastoltaan hyvinä. Eniten 
ennakkoluuloja herättivät puu-
kerrostalon paloturvallisuus ja 
kestävyys. Rakennusmateriaali-
na puu liitetään hyvinvointiin, 
estetiikkaan ja ympäristöystäväl-
lisyyteen.

Puualan toimialakatsauksen piti 
toimialapäällikkö Inkariina Si-
piläinen Kainuun ELY-keskuk-
sesta. Hänen mukaansa puualan 
kannattavuus on kehittymässä 
parempaan, vaikka tunnuslu-
vut ovatkin vielä muuhun teol-
lisuuteen nähden heikolla tasol-
la. Alalle uusia mahdollisuuksia 
tuovat kuitenkin globaalit me-
gatrendit, jotka tukevat puu-

tuotteiden kasvua ja uusia puu-
tuotteita tarvitaan korvaamaan 
muovia ja muita uusiutumatto-
mia materiaaleja. Myös polittii-
nen tahtotila on vähähiilisten ja 
ympäristöystävällisten ratkaisu-
jen edistämiselle myönteinen.

Vuonna 2017 puuta käytettiin 
29 prosentissa rakennettujen ra-
kennusten runkomateriaaleista. 
Julkisivumateriaalin puu oli 36 
prosentissa uudisrakennuksis-
ta, kertoi Pekka Pajakkala Fo-
recon Oy:stä rakentamisen kat-
sauksessaan. Uudenmaan maa-
kuntaan rakennettiin vuonna 
2017 noin 38 prosenttia ko-
ko maan uusista rakennuksis-
ta. Puurakentamisesta osuus 
oli 19 prosenttia. Lähes kaikis-
sa muissa maakunnissa puura-
kentamisen osuus oli suurem-
pi kuin osuus koko rakentami-
sesta. Pekka Pajakkalan mukaan 
uudet puukerrostalojen tuot-
teet parantavat kilpailukykyä 

ja puukerrostaloilla on mah-
dollisuus 10 prosentin markki-
naosuuteen 2020-luvun alussa.

Yhteistyökumppaneiden 
treffialue
Päivän aikana yhteistyökump-
paneilla on mahdollisuus esi-
tellä palvelujaan ja tuotteitaan 
seminaarien tauoilla. Esittely-
alueella oli massiivipuisten le-
vyjen koneistuksiin ja jalostuk-
seen erikoistunut Punkaharjun 
Puutaito Oy, joka esitteli semi-
naarivieraille tuotteitaan. 

- Tuotannostamme valmistuu 
laattaperusteiset ulkoseinäele-
mentit varusteltuna ja kohtei-
siin toimitettuina. Tehtaamme 
valmistaa myös prosessiteolli-
suuden erilaiset pakkaustarvik-
keet sekä Punkalive -kalusteet ja 
väliseinäratkaisut, esitteli Tero 
Tirronen.

TEAK oli tiiminsä kanssa esit-
telemässä joustavaa, koko maan 

kattavaa koulutustarjontaansa. 

- Tarjoamme yrityksille uusien 
työntekijöiden rekrytointikou-
lutuksia yhteistyössä ELY-kes-
kusten kanssa. Lisäksi meillä on 
tarjota räätälöidyt yrityskohtai-
set koulutukset, kertoi TEAKin 
osastolla olleet koulutussuun-
nittelija Juha Koivula ja kou-
luttaja Kari Björn.

Maan toiseksi vanhimmalla ai-
kuiskouluttajalla TEAKilla on 
erityisesti puualan koulutus-
tarjontaa, joka pitää sisällään 
teollisen puurakentamisen, ra-
kennuspuusepänteollisuuden, 
sahaus-, höyläys-, ja liima-
puuteollisuuskoulutukset, huo-
nekaluteollisuuden koulutuk-
set, sekä asennukset, suunnit-
telu- ja myyntityökoulutukset.

Koululla on myös pitkälle me-
nevää teknologiaosaamista ja se 
tarjoaa myös teknologia-verk-
kokoulutukset, jolloin yksilöl-
listä opiskelua voi tarjota opis-
kelijalle silloin, kun hänelle so-
pii. 

- Koulutus sisältää CNC-, CAD-, 
CAM-, robotiikka- ja automaatio-
koulutusta, kertoi koulutussuun-
nittelija Sauli Muotio, joka on teh-
nyt paljon koulutusyhteistyötä 
Elementti Sammon Erkki Salmi-
sen kanssa.

Maailmanlaajuisesti tunnet-
tu ja arvostettu suunnittelun 
ja tiedonhallinnan teollisuuden 
ohjelmistoratkaisujen toimitta-
ja Vertex Systemsin vahvuus 
on rakentunut oman tuoteke-

Puupäivää vietettiin uusissa 
tiloissa Messukeskuksessa
Tämän vuoden Puupäivän luentojen ja seminaarien aiheita olivat puuarkkitehtuuri, puu-
rakenteet, uusinta tutkimusta puurakentamisesta lisäksi jaettiin kokemuksia puukou-
luista. Esimerkkeinä olivat Mansikkalan koulukeskus, Kauppis-Heikin koulu, Laukaan 
ekokoulu sekä Tuusulan lukio ja monitoimitalo. Koulu nousi otsikoihin myös Puupal-
kinnon julkaisun jälkeen, kun tämän vuotisen puupalkinnon pokkasi  Kuhmoon raken-
nettu Tuupalan koulu ja päiväkoti. Puupäivää vietettiin ensimmäistä kertaa uusissa ti-
loissa Messukeskuksessa.

Jouni Kuivanen, Vertx.

Koulutussuunnittelija Sauli Muotio 
TEAK, on tehnyt paljon koulutusyh-
teistyötä Elementti Sammon Erkki 
Salmisen kanssa.
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HAKALAN PUUTUKKU OY
Jalopuiden maahantuonti,

varastointi ja myynti
Mukkulankatu 24, 15240 LAHTI

puh. +358 40 505 5224

MetalDet Oy
metal detectors

Puh. 019-388 272, Fax 019-388 273, Gsm 0400-857 134
www.metaldet.fi

Puh. 019-388 272, Gsm 0400 857 134
www.metaldet.fi

hityksen huippuosaajien ky-
kyyn yhdistää vankka eri toi-
mialojen tuntemus sekä pitkä-
aikainen, tiivis yhteistyö asiak-
kaidemme kanssa.

- Asiakkaitamme ovat metalli-
teollisuuden kone- ja laiteval-
mistajat, teolliset taloraken-
tajat, kalusteiden valmistajat, 
laitostoimittajat, prosessite-
ollisuus sekä näitä palvelevat 
suunnittelutoimistot. Koti-
maiset ja kansainväliset asiak-
kaamme käyttävät ohjelmisto-
jamme niin yritysten sisäisis-
sä työryhmissä kuin laajoissa 
yritysverkostoissakin, esitteli 
Jouni Kuivanen Vetexiltä.

Puuinfon vuotuinen Puupäivä 
keräsi uuteen tapahtumapaik-
kaan, Messukeskuksen Siipeen 
tasan 1000 osallistujaa.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Professori, Käpy-hankkeen tutkija 
Minna Autio Helsingin yliopistosta. 

TEAKin koulutustarjontaa esittelivät  koulutussuunnittelija Juha Koivula ja 
kouluttaja Kari Björn.

Lämpöistä 
joulunaikaa 
ja onnellista 
uutta vuotta 

2019

R-WOOD 
Kiitos kuluneesta vuodesta

Onnea Vuodelle 2019!
www.r-wood.net
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Vuoden 2018 Puupalkinnon 
voitti Tuupalan alakoulu ja päi-
väkoti, jonka arkkitehtisuun-
nittelusta vastasi alt Arkkitehdit 
Oy / Antti Karsikas ja Arkkiteh-
titoimisto Karsikas Oy / Mart-
ti Karsikas. 
Tuupalan ala-aste ja päiväkoti 
Kuhmossa on Suomen ensim-
mäinen CLT-rakenteinen kou-
lu- ja päiväkotirakennus. Ra-
kennuksen arkkitehtuuri on 
varmaotteista ja mieleenpainu-
vaa. Rakennuksella on voima-
kas identiteetti. Korkeat katot ja 
niiden alle kätkeytyvät aulat an-
tavat rakennukselle sen ilmeen 
ja tekevät siitä helpon käyttää, 
totesi palkintolautakunta, jo-
ka koostui tänä vuonna Puu-
lehden päätoimittajasta Mikko 
Viljakaista sekä Puulehden toi-
mituskuntaan kuuluvasta Hilp-
pa Ittiläisestä ja Kirsti Pellisestä.
Talon tunnistaa sen kaikista ti-

loista. Kaunis liikuntasali toimii 
myös Kuhmon kamarimusiikki 
juhlien konserttisalina. Puun 
tuntu on talossa vahvasti läsnä 
sekä ulkona että sisällä.
Rakennus toteutettiin paikalli-
sin voimin korkealla laatutasol-
la ja on siksikin hieno esimerk-
ki suomalaisesta rakentami-
sen osaamisesta. Avoin tiedotus 
hankkeesta sen rakennusaikana 
ja valmistuttua ovat olleet myös 
palkintoraadin mukaan esimer-
killisiä. 
- Hanketta voidaan pitää mo-

nella tapaa onnistuneena julki-
sen puurakentamisen suunnan-
näyttäjänä ja edistäjänä, toteaa 
Mikko Viljakainen. Puupalkin-
tokilpailuun saapui määräai-
kaan mennessä 21 ehdotusta.
Yleisöäänestyksessä ennä-
tysmäärä ääniä 
Puupalkinnon yhteydessä jär-
jestettiin myös yleisöäänestys. 
Ääniä annettiin ennätykselli-
nen määrä, lähes 14 000. Kärki-
kolmikko sai annetuista äänistä 
yhteensä yli 70 prosenttia. Kisa 
kärkikolmikon kesken oli tiuk-

kaa ja tasaväkistä.
Yleisöäänestyksen voitti Tuu-
palan alakoulu ja päiväkoti 27 
prosentilla annetuista äänis-
tä. Toiselle sijalle 26 prosentin 
äänimäärällä ylsi Mehtimäen 
monitoimikatsomo / Arkkiteh-
titoimisto Lappalainen & Kor-
jonen Oy ja kolmannelle sijalle 
20 prosentin äänimäärällä nou-
si Pro Nemus -vierailukeskus / 
UKI Arkkitehdit Oy.

Lisää: www.puuviesti.fi

Vuoden 2018 Puupalkinto Tuupalan alakoululle ja päiväkodille

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 
kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa 
Hyvää Joulua ja 
Menestystä 
vuodelle 2019.
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Käpälämäenkatu 22, 11710 Riihimäki
puh. 019-7421, fax 019-734 202
www.RTV.fi
info.koneosasto@rtv.fi

Hyvää Joulua ja 
Menestystä vuodelle 2019

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita menneistä vuosista.
Siirryn kohti uusia haasteita Hannu Rantanen

Toivottaa Oy REHAU Ab
Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA

Rauhallista joulua 
onnea ja menestystä 
uuDelle VuoDelle!

www.rehau.fi

DAZML00547-FI-85x35mm-11-2013.indd   1 26.11.2013   09:00:37

Rakentaminen on ollut viime 
vuodet kiitettävän vilkasta. 
Tuottavuuden kehittyminen 
kuitenkin voisi olla rivakam-
paa. Alalla on hyvin tiedossa, 
että kilpailua tarvitaan alalle 
lisää eikä pelkästään tuotta-
vuuden parantamiseksi vaan 
kehittämään rakennetun ym-
päristön laatua, pitämään ra-
kentamisen kustannustasoa 
kohtuullisena ja lisäämään 
innovaatioita. Asuntoja tar-
vitaan lisää, etenkin kasvavil-
la kaupunkiseuduilla, sellaisia 
asuntoja, joihin keskituloisel-
lakin palkansaajalla on varaa. 
Käynnissä on myös väistämä-
tön energiamurros ilmasto-
tavoitteidemme saavuttami-
seksi. Valtiovallan puolella 
on tultu siihen tulokseen, et-
tä puun käyttö rakentamises-
sa voi auttaa näiden tavoittei-
den saavuttamisessa.

Puurakentamisen kasvulle 
asetetut tavoitteet 
toteutumassa

Monet hallitukset ovat edis-
täneet puurakentamista. On 
laadittu ohjelmia ja strate-
gioita, mutta suurta kehitys-
tä ei nähty ennen kuin viime 
vuosina. Nyt puurakentami-
nen on lähtenyt liikkeelle. Pi-
tänee sanoa, että vihdoinkin. 
Tehdyt toimet ovat vaikutta-
neet niin, että sekä suomalai-
nen että ulkomainen teolli-
suus investoi Suomessa puu-
rakentamisen teolliseen val-
mistukseen. Investoinnit ovat 
olleet jyrkässä kasvussa, mikä 
näkyy esimerkiksi uusina teh-
taina eri puolilla Suomea. Vii-
meisimmän tutkimuksen mu-
kaan puukerrostalojen mää-
rän odotetaan tuplaantuvan 
vuosina 2018-2020. Puura-
kentamisessa esivalmistus-
asteen kasvattaminen, tark-
kuus ja esimerkiksi tervee-
seen rakentamiseen tähtäävä 

sääsuojaus ovat osoittautu-
neet tärkeiksi. Ympäristömi-
nisteriössä käynnissä oleval-
la hallituksen puurakentami-
sen ohjelmalla kiritetään puu-
rakentamisen kasvua edelleen 
ainakin vuoteen 2021.

Suomi tarvitsee vähähiili-
siä, terveitä rakennuksia

Menossa on myös kymmen-
vuotinen ohjelma Terveet tilat 
2028. Se lähti liikkeelle pää-
ministerin aloitteesta. Julki-
set rakennukset, olipa kysy-
mys päiväkodeista, kouluista, 
vanhainkodeista ja virastoista 
pitäisi saada terveiksi. Huo-
nosta sisäilmasta kärsivien 
on saatava hoitoa ja kuntou-
tusta. Tavoitteena on vakiin-
nuttaa kiinteistönpitoon uusi 
menettelytapa, jossa säännöl-
lisesti tarkastetaan rakennus-
ten kunto, sopivuus tarkoi-
tukseensa sekä käyttäjien ko-
kemukset.

Valtiovalta voi luoda edelly-
tyksiä toimijoille, mutta toi-
mijat itse, teollisuus ja tuot-
teita markkinoille tuovat toi-
mijat, saavat asiat sujumaan. 
Toivonkin teiltä toimijoilta 
aktiivista ja vastuullista työ-
tä niin, että sekä kuluttajat 
että ammattilaiskenttä saavat 
tarvittavan tiedon ja osaami-
sen kestävän yhteiskunnan ra-
kentamiseksi. Näen, että siinä 
puulla on paljon osallisuutta.

Valtiovallan asettamat 
tavoitteet puurakentamisen 
kasvulle toteutumassa

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta 
Hyvää Joulua ja 

menestystä vuodelle 2019Hannele 
Pokka
kansliapäällikkö 
ympäristöministeriö

Lyhennelmä Hanele Pokan 
puheesta Puupäivänä
Puhe kokonaisuudessaan: 
www.puuviesti.fi
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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

Terähuollon asiantuntija.

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

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 OULUN KONE JA TERÄ OY

HUONEKALU- JA PUUSEPÄN-
TEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE
Hautakorventie 5, 90620 OULU
Puh: 0400 890 070

Tämän vuoden Habitaren teema 
Roots - pintaa syvemmälle nos-
ti esiin tuotteiden alkuperää ja 
yritysten identiteettiä. Alkupe-
rä on Habitaren kävijöille tärkeä 
kriteeri kodin sisustamisessa, 39 
prosenttia kävijöistä sanoo, että 
kotimaisuus näkyy oman kodin 
sisustamisessa seuraavien vuo-
sien aikana. 
Alkuperää ja eettisyyttä oli mah-
dollisuus tuoda esiin osastolla 
eri symbolein, joiden avulla pys-
tyi osoittamaan, oliko tuote kier-
rätettävä, tuotantoketjun tunte-
va, läpinäkyvästi viestitetty, reilu 
ja kunnioittava, lähellä tuotettu, 
ympäristövaikutuksia minimoi-
va, eläinystävällinen, pientuotta-
jia tukeva, energiatehokas, kemi-
kaaliton tai edes vähäkemikaali-
nen ja kotimainen, eli tehty Suo-
messa. 
Ammattilaisille suunnatulla Pro 
Shop alueella oli ajankohtaisia 
paneeleja ja tietoiskuja ja suoma-
laisia tuotteita kattavasti esillä. 

Habitaren parhaat osastot 
Sisustustoimittajat ry on valin-
nut vuosittain Habitare-mes-
suilta parhaat messuosastot. Yh-
distyksen jäsenistä koostunut 
palkintoraati on perinteisesti 
valinnut osastot Habitaren en-
simmäisenä aukiolopäivänä. Tä-

nä vuonna sisustustoimittajat va-
litsivat parhaan messuosaston ja 
antoivat neljä kunniamainintaa.
Paras messuosasto oli sisustus-
toimittajien mielestä tänä vuo-
na suomalainen pohjanmaal-
la huonekaluja ja sisustusratkai-
suja tuottava Hakola. Peruste-
luissa todettiin osaston olevan 
inspiroiva ja näyttävä kokonai-
suus, joka imaisee omaan maa-
ilmaansa. Osasto on huipput-
rendikäs, mutta samaan aikaan 
johdonmukaisesti linjassa yri-
tyksen brändin ja tuotteiden 
kanssa. Lisäksi sisustustoimitta-
jien kunniamaininnat saivat Ti-
kau, Bolon, Muoto 2 ja Innolux.
Suomen johtava huonekalu-, de-
sign- ja sisustustapahtuma Ha-
bitare tarjosi elämyksiä sisusta-
misesta ja muotoilusta. Viiden 
päivän aikana Habitaressa, An-
tiikki-tapahtumassa, Hifissä ja 
ammattilaisten Habitare Prossa 
vieraili alustavien tietojen mu-
kaan 59 200 kävijää, joista am-
mattilaisia oli noin 13 000. Ha-
bitare järjestetään seuraavan ker-
ran Messukeskuksessa Helsingis-
sä 11.–15.9.2019

Habitaressa korostettiin tuotteiden alkuperää

Hyvää Joulua 
ja menestyksellistä 

Uutta Vuotta

Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
puh. 03-882 510

Millwide. Worldwide. | 044 5555 072 | www.usnr.com

Kiitämme asiakkaita 
menneestä vuodesta 
ja toivotamme hyvää 
Joulua ja menestystä 

vuodelle 2019.

Lisää kuvia Habitaresta:
www.puuviesti.fi

Paras messuosasto oli sisustustoimittajien mielestä tänä vuona suomalainen 
pohjanmaalla huonekaluja ja sisustusratkaisuja tuottava Hakola.
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Habitaressa korostettiin tuotteiden alkuperää
Lahden seudun kaluste-, sisus-
tus- ja muotoiluosaaminen esit-
täytyi Habitaressa yhdeksän yri-
tyksen ja viiden suunnittelijan 
yhteisosastolla, ”Design Lahti 
Laiturilla”. Rouhean puinen Lai-
turi-osasto sijaitsi uusinta muo-
toilua esittelevällä kuratoidul-
la AHEAD-alueella, jossa sijait-
sevien osastojen arkkitehtuuril-
ta edellytettiin elämyksellisyyttä.
Design Lahti Laiturilla esillä oli 
divaaneja, sohvia, pöytiä, tuole-
ja, liikuntakalusteita, valaisimia, 
viherkeidas, ja viihdetaso. Kaikki 
Design Lahti Laiturilla esiteltävät 
tuotteet oli vähintäänkin suunni-
teltu, ja useimmat niistä myös val-

mistettu Lahden seudulla. Myös 
rouheanpuinen Design Lahti Lai-
turi -yhteisosasto itsessään edus-
taa Lahden seudun muotoiluosaa-
mista ja aktiivista yhteistyötä: Lai-
turin ovat suunnitelleet lahtelai-
nen sisustussuunnittelija Johanna 
Mattila ja hollolalainen muotoili-
ja Tuomas Eskola. Laiturin raken-
tamisesta vastasi  Slushin useista 
osastototeutuksista tuttu lahtelai-
nen Tricton Oy, joka ensiesitte-
li osastolla valaisininnovaationsa, 
parviälyvalaisimen.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Lahti Laiturin osastolla tuotteitaan esittelivät Juha Lehtonen Pedro Oy ja Aki Lindeberg 
LK-Taivute Oy.

Puuviestin osastolla Pro Shop alueella vieraiden oli mahdollisuus levähtää hetki suomalaisilla huonekaluilla 
sisustetussa ”olohuoneessa”. Osaston oli suunnitellut opiskelija Vilja Erkamo, Kaakkois-Suomen Ammatti-
korkeakoulu XAMK, sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu – muotoilija linjalta.

Ku
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Lahti Laiturilla Habitaressa

Paras messuosasto oli sisustustoimittajien mielestä tänä vuona suomalainen 
pohjanmaalla huonekaluja ja sisustusratkaisuja tuottava Hakola.

Tänä vuonna ROOTS-teemalla järjestettävillä Habi-
tare-messuilla nähtiin Honkatalojen ja Tapio Anttila 
Collectionin hieno yhteisosasto.

Novo Woodin  Pro Shopissa, jossa osastojen seinät olivat Novo Woodin läpivärjättyä mdf-levyä,  
esittelemässä Antti Järvelä Mia Solehmainen ja Jarkko Puska.

Arto Halmetoja lanseerasi uuden Duuri – tuotesarjan, joka on design tuoteperhe, ja kat-
taa kaikenlaista pöytäryhmästä seinähyllyihin. Duurin venytetty O- kirjain on syvennys 
tuotteiden rakenteissa.
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MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M
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R IOCO N
MARIOCON OY Kiulukuja 4, 60550 NURMO

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

www.nordiska.fi

Ammattitaitoinen puutavaran toimittaja.

 
Naulaimet 

Kompressorit 
Naulat 

Hakaset 
Ruuvit 

Puunkorjaussarjat 
BeA varaosat ja 

huolto 

Maahantuonti 

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

 
Naulaimet 

Kompressorit 
Naulat 

Hakaset 
Ruuvit 

Puunkorjaussarjat 
BeA varaosat ja 

huolto 

Maahantuonti 

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

 
Naulaimet 

Kompressorit 
Naulat 

Hakaset 
Ruuvit 

Puunkorjaussarjat 
BeA varaosat ja 

huolto 

Maahantuonti 

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

 
Naulaimet 

Kompressorit 
Naulat 

Hakaset 
Ruuvit 

Puunkorjaussarjat 
BeA varaosat ja 

huolto 

Maahantuonti 

Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS, 06 232 1043 
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Laadukkaat kiinnitysratkaisut ammattilaisen käyttöön. 
BeA tuotteilla työvaiheet etenevät nopeammin, 

turvallisemmin ja taloudellisemmin.

Kurikantie 287, 61850 Kauhajoki As. • Puh: 06 232 1043 • www.kiinnike-heinonen.fi

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILU-  
JA LAMINAATTIPINTOJA

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340

Kiitos kuluneesta vuodesta
Rauhaisaa Joulunaikaa ja 
Menestystä vuodelle 2019

Tuottajantie 63
60100 Seinäjoki
Puh.010 3247340

Hyvää Joulua ja Menestyksellistä vuotta 2019
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Hyvää joulua &
menestystä vuodelle 2019!

Kiitos kaikille  
asiakkaillemme  

kuluneesta vuodesta  
ja Rauhallista Joulua. 

Hyvää Joulua Ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2019

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

Suomen suurimmassa rakennus- 
ja talotekniikkatapahtumassa Fin-
nBuildissa oli kolmen päivän ajan 
rakennusalan keskus. Tapahtumis-
sa vieraili yhteensä yli 25 000 alan 
ammattilaista, jotka tutustuivat 
mukana olleiden yritysten tuottei-
siin ja palveluihin, osallistuivat se-
minaareihin sekä seurasivat ajan-
kohtaisia puheenvuoroja ja tietois-
kuja. 
FinnBuild-tapahtuma oli tällä ker-
taa viimeistä paikkaa myöten lop-
puunmyyty ja kävijöinä olivat liik-
keellä alan ammattilaiset. 
- Rakennusalan hyvä vire näkyi 
messuilla selvästi. Mukana olevat 
yritykset tekivät mukavasti kaup-
paa ja seuraavaa tapahtumaa on 
myyty jo vilkkaasti, kertoo myynti-
ryhmäpäällikkö Riikka Telin Mes-
sukeskuksesta. 
Puutuoteteollisuudella oli yhtei-
nen teema-alue Wood hallissa 1. 
Yhteisosastolla oli mukana 14 yri-
tystä sekä Ympäristöministeriön 
puurakentamisen edistämisohjel-
ma. Rakennuslehden lavalla jär-
jestettiin kaksi puurakentamiseen 
liittyvää seminaaria. Puutuoteteol-
lisuus ry on suomalaisen puutuo-
teteollisuuden ja siihen liittyvää 
toimintaa Suomessa harjoittavien 
yritysten edunvalvoja ja yhteinen 
ääni. Puuteollisuusyrittäjät ry liit-
tyi Puutuoteteollisuuden jäsenek-
si vuonna 2016.

Puu näkyvästi esillä 
Wood -hallissa
Puisia tuotteita yhä kasvaville ra-
kennusmarkkinoille FinnBuildis-
sa oli esittelemässä Woodian Antti 
Rintala. Hän kertoi Woodian pui-
sia parveke-elementtejä valmista-
van yrityksen perustuneen ajatuk-
seen parantaa pihapiirirakentami-
sen valikoimaa. Kerrostaloelämisen 
monipuolisuutta ja viihtyisyyttä li-
sää puuelementtiparveke.
- Tulevaisuuden kodin parveke on 
seinään ripustettu, viihtyisä lisä-
huone. Se on ekologinen ja help-
po asentaa, Rintala esittelee. Woo-
dia parvekkeet soveltuvat betoni- ja 
puukerrostaloihin ja jopa 28 met-
riä korkeisiin P1-luokan asuinra-
kennuksiin.
Seuraava rakentamisen alan tapah-
tuma Messukeskuksessa on Korja-
usrakentaminen 29.1.2019. Finn-
Build ja Finnbuild Infra taas jär-
jestetään seuraavan kerran kahden 
vuoden päästä 7.-9.10.2020.

Teksti: Tuula Uitto
Lisää: www.puuviesti.fi

 

Maan laajin valikoima  tammi  
höylätuotteita ja liima-aihioita 

www.woodim.fi         

FinnBuildissä tehtiin 
vilkkaasti kauppaa

Antti Rintala

Celt julkaisi sarjavalmisteisen 
VUOLAS -luontomajoitusmal-
liston FinnBuildin Wood hal-
lissa, Yhdeksän majoitushuo-
neistomallia soveltuvat erilaisiin 
käyttötarkoituksiin ja olosuh-
teisiin. Vuolas -elämysmajoi-
tukset valmistetaan täysin käyt-
tövalmiiksi. Kaikissa malleissa 
runkorakenteet ovat CLT:tä eli 
ristiinlaminoitua massiivipuu-
levyä. 
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Miltä kuulostaisi ”puurakentamisen ja 
puutuotteiden laboratorio” puumateriaa-
lin hyödyntämiseksi, innovoimiseksi glo-
baaleille markkinoille ja sitä kautta saa-
da lisää puualan toimijoita Suomeen, jos-
sa on puuraaka-ainetta? Logistinen sijainti 
kaikilla liikkumismuodoilla saavutettavissa 
- lentokone, auto, juna ja jopa laiva. Alue 
puurakentamisen esimerkkialueena.

Pari vuotta sitten Siilinjärvellä lähtölauka-
uksen uusille ideoille sai Woodhope Sii-
linjärvi, jonka esiselvityshanke valmistui 
elokuun lopulla - konkreettisesti komea-
na kirjana, joka jo nyt toimii myös ide-
an markkinoinnissa seuraavaan vaiheeseen 
ja käytännön toimenpiteisiin. Esiselvitys-
hankkeen toteuttajaksi valikoitui kilpailu-
tuksen jälkeen Lundén Architecture Oy. 
Siilinjärven kunnan lisäksi hankkeen ra-
hoitukseen osallistui Pohjois-Savon liitto 
ja Elemenco Oy. Esiselvityshankkeen ai-
kana ideoita haettiin kuulemalla kuntalai-
sia ja hankkeeseen liittyviä toimijoita, mm. 
rakentamisalan asiantuntijoita.

Siilinjärven kunta on tämän vuosikymme-
nen ajan päämäärätietoisesti panostanut 
elinkeinopolitiikkaan ja kasvuun. Kunnan 
väkiluku on kasvanut, vuosittain on tul-
lut 50-100 uutta työpaikkaa, uusia yrityk-
siä on syntynyt ja toimivat yritykset ovat 
kasvaneet. Siilinjärven hyvinvointi- ja pal-
veluasiat ovat kunnossa - niistä osoitukse-
na ovat mm. sijoittuminen kolmanneksi 
asukastyytyväisyydessä EPSI Kuntarating 
2017 -tutkimuksessa - edellä olivat Kauni-
ainen ja Pirkkala. Yrittäjäystävällisimmäk-
si kunnaksi Pohjois-Savossa Siilinjärvi va-
littiin vuonna 2014 ja kunta sai vuonna 
2017 Omakotitaloliiton yhdessä Hirsita-

loteollisuuden ja Pientaloteollisuuden an-
taman tunnustuksen pientalomyönteisim-
pänä kuntana Suomessa. Kunnassa on ”po-
sitiivista pöhinää” - ja maakunnan pienin 
työttömyysprosentti.
Lähtökohtana liikuntanäkökulma
Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen painottaa-
kin, että strategisen johtamisen yksi oleelli-
simpia asioita ovat hyvä palvelurakenne se-
kä väkiluvun ja työpaikkojen kasvu.

- Se tarkoittaa, että kunta ostaa raakamaa-
ta, kaavoittaa ja myy tai vuokraa tontte-
ja yrityksille, pientaloille ja kerrostaloille. 
Tänä vuonna kauppa on käynyt hyvin ja 
on arvioitu valmistuvan 150 uutta asun-
toa Siilinjärvelle. Aika hyvin verrattuna mi-
hin tahansa Itä-Suomen kuntaan. Siilinjär-
vellä kerrostaloja valmistuu niin keskustas-
sa kuin myös Vuorelassa, toteaa Lötjönen, 
jonka mukaan Woodhope Siilinjärvi -han-
ketta varten kunta on hankkinut 100 heh-
taarin maa-alueen Siilinjärven Toivalasta, 

Kuopion lentoaseman ja Joensuu-tien vie-
rustalta.

Woodhope Siilinjärvi -idean lähtökohta-
na on ollut liikuntanäkökulma jalostuen 
puurakentamisen suuntaan. Ensi alkuun 
rakennettaisiin puusta liikuntahalli/mo-
nitoimirakennus, joka palvelisi myös kult-
tuuritilana. Eli ensin rakennettaisiin alueel-
le lisää palveluja ja sitten asutuksen ja yri-
tysalueen vyöhykkeet. Kunta rakentaisi 
alueen infran, pientaloasukkaat ostaisivat 
tai vuokraisivat tontit, rakentaisivat itse ja 
kerrostalorakentajat oman tarpeensa mu-
kaisesti. Ekokyläajatus ja energiatehokkuus 
ovat yksi elementti suunnitelmissa.

Woodhope Siilinjärvi - 
tavoitteena puukylä

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjösellä on 
käsissään Woodhope Siilinjärvi -esiselvitys-
hankkeesta syntynyt kirja, jonka kansikuvassa 
esittäytyy rakennettava alue. Kuntaesitteen 
kanssa poseeraa viitostien varrella kallion 
päällä oleva veistos Kultainen kauris.
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Eurotec 30 vuotta

- Liikuntahallin osalta on ajatus yksityisestä toimijasta toimin-
nan pyörittämisessä. Esiselvityshankkeen aikana liikuntahalliin 
on ollut paljon kiinnostusta potentiaalisilta käyttäjätahoilta eli 
urheiluseurat ja myös Karjalan Lennosto omille varusmiehil-
leen - liikuntahallihan pystyy tarjoamaan mahdollisuudet mo-
nenlaiselle sisäliikunnalle. Lentokenttä on alueen vieressä ja lii-
kuntahallissa voisi järjestää myös kansainvälisiä pelejä ja tuoda 
myös katsojaryhmiä.

Kunnanjohtaja Lötjönen kertoo, että liikuntahalliasiassa on 
myös urheiluopistoajattelu mukana ja kiinnostusta on ollut 
valtakunnallisesti.  Matkailunäkökulmallisesti mukaan on tul-
lut kysymys, olisiko kysyntää myös hotellille lentokentän vie-
ressä - Itä-Suomen matkailun porttina ja keskuspaikkana mat-
kailulle. Huimina visioina on väläytelty näkymiä vedessä kellu-
vista rakennuksista, vuokrattavista mökeistä. Niitäkään kunta 
ei rakentaisi vaan olisi hankekokonaisuudessa luomassa edelly-
tykset - ideat, sijainnin, tietyt reunaehdot, markkinoinnin ja si-
joittajien mukanaolon.
Hyvinvoinnin alue
Siilinjärven kunnan vuoden 2019 budjettikirjan mukaan hank-
keelle pyritään saamaan suuntaviivat tulevan talven aikana. Maa-
alueen kaavoituksen jälkeen aikataulu on luonnollisestikin pal-
jolti riippuvainen asunto- ja yritystonttien kysynnästä kuin myös 
liikuntahallin rakentajasta/sijoittajasta sekä liikuntahalliyrittäjän 
saamisesta. Lopputulemana erilaisen näkökulman siivittämänä 
alueelle pyrittäisiin saamaan kokonaisuutena hyvinvoinnin alue, 
jossa on hyvät palvelut ja yhteydet ja jossa on kiva asua ja yrittää.

Woodhope Siilinjärvi -esiselvityshankkeen kirjassa visioidaan tu-
levaa. Se, mikä toteutuu, on kysyntäriippuvainen.

- Ydinasiana on puurakentaminen. Silläkin riskillä, että alue voi 
rakentua hitaammin. Jatkon osalta erilaisia keskusteluja on käyn-
nissä moneen suuntaan. Pitää olla visioita ja aika näyttää, mi-
ten alue rakentuu, toteaa Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Löt-
jönen alueesta, jonka rakentamisen hinnaksi tässä vaiheessa ar-
vioidaan 500 miljoonaa euroa.
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Terävimmät paketit...

Vipusenkatu 8 A, 15230 LAHTI
puh. 03-751 1700 • www.pallas-wood.� 

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta 

Hyvää joulua ja menestystä 
vuodelle 2019

NORDIC SAWMILL 
SUPPORT OY

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta 

Hyvää joulua ja 
menestystä vuodelle 2019

www.hiontakone.fi

KaunistaJoulua
Suomen kaikille!

Hyvää Joulua Ja
Menestyksekästä 

Uutta Vuotta 2019Uutta Vuotta 2019
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ARAlle saapuu vuosittain muutamia puukerrostalohankehake-
muksia, joista lähes kaikki päätyvät toteutettaviksi ARA-kohteik-
si. Hylkäämisen syinä ovat olleet esimerkiksi paikkakunnan asun-
tomarkkinatilanne ja hakijan hakemuksensa peruuttaminen. 

-Vuoteen 2018 asti tilanne on ollut sellainen, että lähes poik-
keuksetta puukerrostalokohteet on toteutettu valtion rahoittaman 
ARA-asuntotuotannon piirissä, kertoo Vesa Ijäs, kehittämisjohta-
ja, TkT Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 

- Vuoden 2018 aikana rakentamisen markkinoille on tullut muu-
tamia tilaajia ja rakentajia, jotka ovat katsoneet puukerrostalora-
kentamisen heille sopivaksi vaihtoehdoksi ja toteuttaneet kohtei-
ta myös vapaarahoitteisesti, hän jatkaa.

Jos katsotaan koko Suomen vuosittaista asuntorakentamista, puul-
la on kokonaisuudessaan merkittävä rooli. Pientaloista ja näihin 
rinnastettavista loma-asuntokohteista reilusti yli 90 prosenttia ra-
kennetaan kantavalta rungoltaan puurakenteisina. ARA-kohteis-
sa rakentamisen keskittyessä kasvukeskuksiin pienemmän mitta-
kaavan rakentaminen on vähäisempää. Näistä kohteista valta osa 
on rivitaloja, jotka pääsääntöisesti rakennetaan puurakenteisina. 
Myös joitakin aluerakentamiskohteita on ollut, joissa on raken-
nettu pien- ja paritalokohteita. 

- Kokonaisuudessaan puukerrostalorakentaminen on kehittymäs-
sä myönteiseen suuntaan ja sitä kohtaan on kasvava kiinnostus, 
Ijäs toteaa lopuksi.

ARA-rahoitusta puukerrostaloille
Suomeen vuosina 2018–2020 nouseva kerros- tai rivitalo on yhä 
useammin tehty puusta. Tämä selviää Rakennustutkimus RTS:n 
kesäkuussa toteuttamasta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin kun-
tien näkemyksiä puun käytöstä rakentamisessa.
Vuosina 2018–2020 Suomessa aloitetaan kuntien arvioiden mu-
kaan yhteensä 186 puukerrostalon rakentaminen. Tämä on kak-
si kertaa enemmän kuin tähän mennessä koko 2010-luvulla. Eni-
ten puukerrostaloja kaavaillaan Turkuun (20 kpl) ja Helsinkiin 
(15 kpl). Kaikkiaan puukerrostaloja aikoo rakentaa 73 kuntaa.
Myös puisten rivitalojen määrä on kovassa kasvussa. Kunnissa ar-
vioidaan toteutettavan vuosina 2018–2020 noin 60 hirsi- tai mas-
siivipuurakenteista rivitaloa – määrä on noin nelinkertainen koko 
2010-luvun alkupuoleen verrattuna. Yhteensä 15 kuntaa arvioi lä-
hivuosina saavansa uusia hirsi- tai massiivipuurivitaloja.
Yleisimpiä käytännön keinoja puurakentamisen edistämiseksi ovat 
kaavoitus sekä puun käyttäminen kouluissa ja palvelurakennuk-
sissa. Noin 26 prosenttia kunnista edistää puun käyttämistä ker-
rostalorakentamisessa ja vastaavasti palvelurakentamisessa 25 pro-
senttia kunnista.
Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää puun käytön lisäämis-
tä rakentamisessa. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjäl-
keä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta.
Artikkeli ja tutkimustulokset kokonaisuudessaan sekä lisää puu-
rakentamisesta: www.puuviesti.fi

Puukerrostalojen määrä tuplaantuu 
vuosina 2018-2020
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Visakoivu -seminaari järjestet-
tiin Sibelius -talon puuseppäsa-
lissa lokakuun alussa, jossa han-
ke esiteltiin.
- Hankkeessa nostetaan visa-
koivun arvostus materiaalina 
uuteen nousuun. Visakoivun 
teollisen mittakaavan käyttö on 
viime vuosina ollut todella vä-
häistä, vaikka materiaalia olisi 
paljon tarjolla, totesi seminaa-
rin juontaja Isko Lappalainen, 
Ladecin liiketoimintakehittäjä. 
Hankkeessa herätellään uudel-
leen suunnittelijoiden ja muo-
toilijoiden kiinnostus visakoi-
vua kohtaan ja kohtautetaan 
tarjontaa ja kysyntää. Suoma-
laiseen muotoiluun ja suunnit-
teluun halutaan tuoda visakoi-
vusta tehtyjä uusia ja näyttä-
viä kaluste- ja sisustusratkaisu-
ja. Visakoivusta tehdyt tuotteet 
ja toteutukset ovat arvostuksel-
taan erityislaatuisia ja luonteel-
taan uniikkeja ja pitkäikäisiä. 

Tällaisen materiaalin käyttämi-
nen lisää luonnonvarojen kes-
tävää käyttöä. Hankkeessa jär-
jestetään seminaareja visakoi-
vusta ja sen käytöstä, tuodaan 
visakoivutietoutta kotimaisil-
le ja kansainvälisille toimijoille 
sekä aktivoidaan ja sitoutetaan 
visakoivuarvoketjun mukaiset 
toimijat jatkohankkeeseen. 

Visakoivu -seminaarissa 
keskusteltiin vilkkaasti
Itse seminaarissa visakoivun 
tulevaisuus herätti runsaasti 
keskustelua. Olipa seminaariin 
tullut muutama, jonka mieles-
tä visakoivu on vanhanaikai-
nen materiaali. Visaseuran pu-
heenjohtaja Risto Koiravuo-
ri totesi avauspuheessaan, että 
visakoivu on Suomen arvok-
kain puuaines, jota myydään 
kilohintaan. Visakoivun vil-
jelykin vaatii asiantuntemus-
ta, ihan hetkessä ei jalostuk-
seen kelpaavaa visakoivua saa. 

Visakoivun käyttömahdolli-
suuksien ideoitiin runsaasti. 
Olemme tottuneet näkemään 
visakoivua rasioissa, kynissä 
ja muissa pienesineissä. Semi-
naarissa heiteltiin ideoita lu-
kemattomista tuotteista, jossa 
visakoivua voisi käyttää osit-
tain tai kokonaan. Unto Ihat-
su Puuallianssista ehdotti, et-
tä visaa käytettäisiin aihioissa, 
kuten parketeissa, keittiökalus-
teissa, autojen koelaudassa sekä 
iPadien kuorissa, tablettien ja 
läppäreiden pinnoitteena. Yhtä 
mieltä oltiin siitä, että visakoi-
vu on luksus raaka-aine.
Visakoivu halutaan brändätä 
uudelleen yhdeksi suomalaisen 
muotoilun ja suunnittelun kul-
makiveksi luomalla sille arkti-
nen näkökulma ”Nordic Arc-
tic Wood”-teemaa hyväksikäyt-
täen. Jarno Järvi mainostoimis-
to Ilmeestä esitteli tilaisuudessa 
lyhyen kiteytyksen siitä, miten 
tämä tapahtuu. Visakoivulle 

tulee luoda tarina, imago ja lu-
paus - slogan, joka pitää ja joka 
erottaa visakoivun materiaalina 
muusta puumateriaalista.
Visakoivusta muotoilijan ma-
teriaalina kertoi sisustusark-
kitehti Kaarle Holmberg, jo-
ka on kokenut huonekalujen 
suunnittelija ja alansa opetta-
ja. Hieman kyynisesti Holm-
berg totesi, että puun uudesta 
tulemisesta on puhuttu jo 40 
vuotta. 
- Nyt viimeistään on oikea aika, 
sillä puuta huudetaan nyt joka 
puolelta, hän sanoo. Visakoi-
vun uusi tuleminen -hankkeen 
toteuttavat Lahden Seudun Ke-
hitys LADEC Oy ja Pro Puu 
Ry yhdessä. 

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Visaseuran puheenjohtaja Risto Koira-
vuori ja pitäjänneuvos Antti Koskimäki, 
esittelivät upeita visakoivusalkkujaan. 

Kaarle Holmberg esitteli 1981 tehtyä 
Design -kirjaa ja ravisteli seminaa-
riyleisöä. 

Visakoivun uusi tuleminen

Jarno Järvi, suunnitteluryh-
män johtaja mainostoimisto 
Ilmeestä vihki yleisöä 
brändäämisen saloihin.

Visakoivunäyttely Pro 
Puussa lokakuussa 
seminaarin aikaan.
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www.puuviesti.fi

fi
YRITTÄJÄ!
Puuviestin UUSI PALVELU 
yhteisten tapahtumien markkinointiin:
-  aukeama    - 4 sivua
Tila voidaan jakaa kaikkien kesken, samoin lasku.
Tila voidaan taittaa haluamallanne tavalla.

Saatavana myös paino ja 

promotuotteet kysy tarjousta!

Kaarina Julkunen 
050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

MILLÄ MALLILLA PAINO- 

JA PROMOTUOTE ASIAT?

KYSY TARJOUSTA!

www.markkinointivartti.fi

Kiitos 
Puuviesti lehden 

asiakkaat...  tehdään 
yhdessä ensivuodesta 

vieläkin parempi!

Liitteet / yhteismainokset:

•  Aukeama  2000 € + alv 24%

•  4-sivuinen liite 

   + erillispainos 200 kpl  3800 € + alv 24%

•  muut ilmoitus koot mediakortti hinnalla
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www.puuviesti.fi

Puuviestin tiimi 
Kiittää kuluneesta 

vuodesta ja
Toivottaa Menestystä 

vuodelle 2019

fi

Tilaa joululahjaksi ainutlaatuinen 
läpileikkaus suomalaisesta 
puusepänteollisuudesta
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Meno-paluu bussikuljetus järjestetty välille Ikaalinen - Tampere - Helsinki. 
Omat bussit lähtevät mukaan, joten kuljetus järjestetty Tukholmassa.

           Lähde Puualan suurimmalle risteilylle tukholmaan
Tukholman kansainväliset Huonekalu -messut matka 6.-8.2.2019 

Kaikki ”PUUPÄÄT” samassa laivassa.

Keskiviikko 6.2.2019 
Viking Mariella Helsinki-Tukholma klo 17.30 
Majoittuminen hytteihin
Yhteinen kokoustila klo 18.00-20.00. pub Music Meister 
Viking line tarjoaa kuohuviinin kokouksen alkuun
Mahdollisuus puheenvuoroon
Illallinen Viking bu� et klo 20.00 

Torstai 7.2.2019 
Food Garden -aamiainen. 
Laiva saapuu Tukholmaan klo 10.00
Päivä Tukholman huonekalumessuilla 
messukeskuksessa vapaasti kuljeskellen
Laiva Tukholma- Helsinki 16.30 
Yhteinen tapaaminen kokoustila klo 17.00-19.00 pub Music Meister
Illallinen Food Garden A-la carte klo 20.00

Perjantai 8.2.2019 
Food Garden -aamiainen
Laiva saapuu Helsinkiin klo 10.10

Matkan hinta: 

A2 197 eur/hlö 
A1 217 eur/hlö 

Matkan hintaan sisältyy: 
• majoitus A-luokan hytissä 
• kokoustilana pub Music Meister 2+2 tuntia   
 (kokoustekniikka ok) 
• erikoisaamiainen Food Garden x 2 
• 3-ruokalajin illallinen Food Garden sis. lähdevesi  
• bu� et-ruokailu sis. valko/punaviini, olut, 
 virvokkeet, kahvi, tee

Sitovat ilmoittautumiset, laskutusosoite ja syntymäaika, sekä ruoka-allergiat ja otatko liha, kala vai kasvis vaihtoehdon, 31.12. 2018 mennessä. Hintaan lisätään 
sisäänpääsylippu.  Arto Anetjärvi Ikata, puh. 040 507 9000 arto.anetjarvi@sasky.�  tai Tuula Uitto Puuviesti, puh. 050 464 6777 tuula@puuviesti.� . 

                        V
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Ohjelma:

Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola, Finland

Puh. +358 207 209 400
info@novowood.fi

www.novowood.fi

OY NOVO WOOD LTD

Puu 
pitää 
tuntea.

MDF- ja HDF-levyt

Massiivilaminaatit

Massiivitasot

Levynpaloittelu Särmäyspalvelu

Sisustuslevyt

Laminaatit

SaunalevytLastulevyt

Jalopuut

Food Garden -aamiainen
Laiva saapuu Helsinkiin klo 10.10        Juodaan maljat Puuviestille

Tukholman kansainväliset Huonekalu -messut matka 6.-8.2.2019 
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Sitovat ilmoittautumiset, laskutusosoite ja syntymäaika, sekä ruoka-allergiat ja otatko liha, kala vai kasvis vaihtoehdon, 31.12. 2018 mennessä. Hintaan lisätään 

Meno-paluu bussikuljetus järjestetty välille Ikaalinen - Tampere - Helsinki. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

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

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

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

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

Teollisesta moduulirakentami-
sesta voi Siscon varatoimitus-
johtaja Lauri Halmisen mu-
kaan tulla kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon kulmakivi. 
Erillistalojen, rivitalojen ja luh-
titalojen lisäksi Sisco on aloitta-
nut myös modulaaristen puu-
kerrostalojen tuotannon. 
Talotehdas lähellä asiak-
kaita ja alihankkijoita
Vuosi sitten keväällä vietettiin 
Vantaalla Hakkilassa Siscon va-
jaan 9000 neliön massiivipuu-
moduulitehtaan avajaisia. En-
nätysajassa toimintaan saatu 
kokoonpano- ja logistiikkakes-
kus on Siscon vastaus kasvavaan 
teollisen puurakentamisen buu-
miin. 
- Hakkilankaaren kiinteistön 
sijainti on erinomainen lähel-
lä asuntojen päämarkkinaa hy-
vien kulkuyhteyksien äärellä. 
Kun asiakkaamme ja alihank-
kijamme sijaitsevat talotehtaan 
lähellä, säästämme merkittäväs-
ti kuljetuskustannuksissa, Lauri 
Halminen kertoo.

Moduulirakentaminen tapah-
tuu tehdasolosuhteissa, joten 
kosteusvaurioita rakentamisen 
aikana ei tule. Hakkilan taloteh-
taassa on kolme tehokasta tuo-
tantolinjaa, joista moduulit py-
ritään toimittamaan eteenpäin 
nopeasti, eikä tiloissa varsinai-
sesti varastoida mitään. Mo-
duulit rakentuvat kosteista ti-
loista ja huonekokonaisuuksis-
ta. Ne lähtevät tehtaalta täysin 
valmiina ja asennetaan raken-
nuksessa paikoilleen palapeli-
maisesti.
- Moduuliajattelu on muutta-
nut rakentamista huomattavas-
ti – se on nopeampaa, laaduk-
kaampaa ja monimuotoista, 
Halminen painottaa. Rakenta-
misen ohella myös suunnitte-
luprosessin on täytynyt muut-
tua. Erillisistä osaprojekteista 
on luovuttu, ja kaikki rakenta-
misen ammattilaiset tekevät yh-
teistyötä jo suunnittelun ensias-
keleista alkaen.
- Puuasumista on ollut aina. Tu-
tut rintamamiestalot rakennet-

tiin aikanaan tehokkaasti, pe-
rustuen yhtenäiseen konseptiin 
ja rakentamistapaan. Niiden jäl-
keen oli kuitenkin pitkään vä-
hän hiljaisempaa. Nyt me olem-
me päivittäneet ison mittakaa-
van puutalotuotannon tähän 
päivään, massiivipuumoduu-
leista valmistettaviin puuker-
rostaloihin, Halminen esittelee.
Kohtuuhintainen ja laadukas 
massiivipuukerrostalo rakentuu 
jäykkääkin jäykemmistä ja kes-
tävistä LVL-moduuleista, jot-
ka kuitenkin hengittävät kuten 
puutalojen pitääkin. 
- LVL-massiivipuumoduuleissa 
on lisäksi se hyvä puoli, että ne 
muuntuvat moneksi. Puuker-
rostalomme ovat räätälöitävis-
sä useaan eri perusarkkitehtuu-
riin, ja ulkoseiniin voi lisätä esi-
merkiksi parvekkeita, terasseja 
ja ulokkeita, joilla ulkoasua voi 
muunnella loputtomasti, Hal-
minen sanoo. Pylväissä ja kanta-
vissa rakenteissa jo pitkään käy-
tetty LVL-kertopuu on koeteltu 
ja tutkittu materiaali. 

-Yhteistyössä Metsä Woodin 
kanssa olemme kehittäneet 
kertopuusta Evo Wood-tuo-
tantojärjestelmän, joka sovel-
tuu koko talon rakentami-
seen ja on todella jäykkää, to-
della kestävää ja kaiken lisäksi 
hengittävää. Kertopuu on ko-
timaista, pitkälle jalostettua 
puuta, joka on ympäristöystä-
vällistä, hengittävää, mittatark-
kaa sekä lujaa, mutta samalla 
kevyttä ja puun lailla työstet-
tävää, Halminen sanoo.  Eris-
teenä pientaloissa käytetään 
myös luonnonmateriaalia, sel-
luvillaa.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Puumoduulirakentamisen edelläkävijä Sisco

Varatoimitusjohtaja Lauri Halminen 
esittelee valmistuvaa huonemoduulia.

Vantaan 
Puu-Kivistön 
ensimmäisen 
vaiheen suun-

nittelu- ja tontinluovutuskilpai-
luun tuli yhteensä seitsemän kil-
pailuehdot täyttävää ehdotusta. 
Niistä viisi kilpaili ensimmäisen 
ja kaksi toisen korttelin toteu-
tuksesta.
Kilpailun ensimmäisestä kortte-
likohteesta voitti ehdotus nimel-
tä Bosco, jonka ovat suunnitel-
leet yhteistyössä Sisco Oyj, Sisco 
Vuokra-asunnot Oy, Arkkitehti-
palvelu Oy, Tieno Arkkitehdit Oy, 
Nomaji maisema-arkkitehdit Oy 
ja taiteilija Osmo Rauhala.
Kilpailun toisesta kohteesta voit-
ti ehdotus Kolmen kerroksen vä-
keä, jonka ovat suunnitelleet Ra-
kennusliike Reponen Oy, Taale-
ri Vuokrakoti Ky, OOPEAA Office 
for peripheral architecture, Lun-
den Architecture Company ja 
VSU maisema-arkkitehdit Oy.

Hakkilan talotehtaassa on kolme teho-
kasta tuotantolinjaa, joista moduulit  
toimitetaan eteenpäin nopeasti.
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Hirsi valikoitui Monion raken-
nemateriaaliksi Tuusulan kun-
nan järjestämän yleisen arkki-
tehtikilpailun tuloksena. Kunta 
ei asettanut kilpailun kriteereis-
sä puuta vaatimukseksi, mut-
ta ilmoitti että innovatiivinen 
puun käyttö katsotaan eduksi.
Kilpailuun tuli liki 60 ehdotus-
ta, joista 15-jäsenen muodosta-
ma raati valitsi voittajaksi Aarti 
Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n 
Monikko-nimisen ehdotuksen. 
Kysymyksessä on yrityksen kol-
mas yleisen arkkitehtuurikil-
pailun voitto.
Monio otetaan käyttöön syys-
lukukaudella 2021. Kuntalai-
sille tarkoitettuja harjannosta-
jaisia on tarkoitus viettää vuo-
den 2020 asuntomessujen yh-
teydessä.

Hirressä arkkitehtonisia 
mahdollisuuksia
AOR Arkkitehdit päätyi arkki-
tehti Mikki Ristolan mukaan 
kilpailutyössään hirren käyt-
töön useasta syystä.
- Massiivipuurakenteet, erityi-
sesti hirsi, on yksi vastaus vii-
me aikoina puhuttaneisiin jul-
kisten rakennusten sisäilmaon-
gelmiin. Hirsi on varma valin-
ta terveeseen ja pitkäikäiseen 
rakentamiseen, hän taustoittaa 
rakennevalintaa.
AOR Arkkitehdit on erikoistu-
nut puurakentamiseen, mutta 
Tuusulan kohde on sen ensim-
mäinen toteutuva hirsiraken-
nus. Suunnittelijatiimille ny-
kyaikaisen hirsirakentamisen 
tutkiminen olikin mielenkiin-
toinen haaste.

- Hirressä on paljon tutkima-
tonta arkkitehtonista potenti-
aalia, Ristola sanoo.
Monio sijoittuu Hyrylän enti-
sen varuskunnan alueelle, jos-
sa on ennestään useita vanho-
ja hirsirakennuksia. Näin hirsi 
kytkee uuden talon osaksi his-
toriallista lähiympäristöään.
Monio edustaa nykyaikaista 
puurakentamista, mutta varus-
kunta-alueen historiallisten ra-
kennusten ominaispiirteet ovat 
Ristolan mukaan vaikutta-
neet sen arkkitehtuuriin. Mo-
nio koostuu viidestä erillisestä 
hirsirakennuksesta, joiden ko-
ko, kattomuodot, julkisivuau-
kotukset ja sisätilat on suunni-
teltu niin, että kokonaisuus su-
lautuu ympäristöön.
- Arkkitehtonisen yleisilmeen 
voi nähdä viittaavan varuskun-
ta-ajan ryhtiin ja järjestykseen, 
Ristola huomauttaa.
Historiallinen ympäristö tar-
joaa muutakin tartuntapintaa.
- Rakennukselle on mahdollista 
luoda tarina, joka kytkee talon 
osaksi paikkaa ja sen historiaa.

Asukkaatkin halusivat 
hirttä
Tuusulan kunta on saanut pal-
jon kiitosta siitä, että asukkaat 
ja rakennuksen käyttäjät, eri-
tyisesti opiskelijat ja opettajat, 
otettiin tiiviisti mukaan han-
kesuunnitteluvaiheessa ja ark-
kitehtikilpailun aikana. Kunta-
laiset pääsivät tutustumaan jä-
tettyihin kilpailuehdotuksiin 
asukasraadeissa. Samalla kunta 
sai tietoa ihmisten mielipiteis-
tä. Hirsi oli myös kuntalaisten 
suosikki.
Moniosta onkin tullut suosittu 
ja sen valmistumista odotetaan 
Tuusulassa innolla.
- Moniosta tulee tuusulalais-
ten yhteinen, yhteisöllinen ja 
inspiroiva, toimiva, turvallinen 
ja terveellinen, komea ja mie-
lenkiintoinen rakennus, Mikki 
Ristola kuvailee.
Tiivis yhteistyö käyttäjien edus-
tajien kanssa jatkuu Ristolan 
mukaan myös hankkeen jatko-
valmistelun aikana.

Tuusulan hirsinen kulttuurin monitoimi-
talo on yhteisöllinen ja inspiroiva
Hirrestä rakennettava Tuusulan lukio ja monitoi-
mitalo Monio valmistuu syksyllä  2021. Taloon 
tulee muun muassa tilat lukiolle, kansalaisopis-
tolle ja musiikkiopistolle sekä kaksi suurta salia.
Kulttuuristaan tunnetussa Tuusulassa odotetaan 
Monion valmistumista innolla.

2.1.
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Monikäyttöisyys ja muun-
tojoustavuus
Monikäyttöisyys on ollut Mo-
nion suunnittelussa tärkeä läh-
tökohta. Kaikki tilat on suun-
niteltu palvelemaan useita eri-
laisia käyttötarpeita. Rakennus 
on yhdistelmä erikokoisia ja 
-luonteisia tiloja, joissa voi olla 
samanaikaisesti monia toimin-
toja joustavasti ja tarkoituksen-
mukaisella tavalla.
- Tiloissa voi olla yhtä aikaa esi-
merkiksi opetusta, ryhmätyötä, 
parityötä ja itsenäistä työsken-
telyä, Ristola selvittää.
Perinteisestä koulurakennuk-
sesta poiketen Monio on käy-

tössä aamusta iltaan, arkisin ja 
viikonloppuisin ja ympäri vuo-
den.
Suuri osa oppimiskäyttöön tu-
levista tiloista sijoittuu osak-
si rakennuksen avoimia auloja. 
Tämä lisää aulojen väljyyttä ja 
viihtyisyyttä.
Rakennuksen joustava runko-
järjestelmä mahdollistaa Risto-
lan mukaan väliseinien raken-
tamisen ja purkamisen tulevai-
suudessa muuttuvien tarpeiden 
mukaan.
Hirsi sopii julkiseen 
rakentamiseen
Mikki Ristolan mielestä nyky-

aikainen teollinen hirsituotan-
to ja painumaton hirsirakenne 
tarjoavat paljon uusia käyttö-
mahdollisuuksia.
- Yksinkertaisen rakenteen-
sa ansiosta ne suoraviivaistavat 
sekä suunnittelu- että rakenta-
misprosessia, hän toteaa.
Uudet ratkaisut mahdollista-
vat myös perinteistä hirsiraken-
tamista korkeamman kerroslu-
vun. Monio onkin valmistues-
saan Suomen ensimmäinen 
kolmikerroksinen hirsikoulu.
Noin vuosi sitten muuttuneet 
palomääräykset ovat Ristolan 
mukaan helpottaneet huomat-
tavasti julkisten puurakennus-

ten suunnittelua. 
Hirren hyvät ominaisuudet ku-
ten erinomainen sisäilman laa-
tu ja akustiikka tukevat sen 
käyttöä julkisissa kohteissa.
- Ihmiset kokevat puun miellyt-
tävänä ja lämpimänä pintama-
teriaalina, Ristola huomauttaa.

Teksti: Tuulikki Huusko
Kuvat: Aarti Ollila Ristola 
Arkkitehdit Oy

Arkkitehti Mikki Ristolan mielestä nykyaikainen hirsirakenne soveltuu hyvin julkisiin kohteisiin.

Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio
Tilat lukiolle, kansalaisopistolle, musiikkiopistolle, taiteen perusopetukselle sekä 
käsityökoululle. Yhteensä 950 oppilaspaikkaa.
Taloon tulee myös kaksi salia, joissa on 250 ja yli 500 istumapaikkaa.

Kustannusarvio 26,8 miljoonaa euroa.
Bruttoala 8 576 m2, myöhempi laajennusvaraus noin 2 500 m2. 
Toteutetaan elinkaarimallilla. Parhaillaan on käynnissä urakoitsijan kilpailuttaminen. Lopullinen ra-
kentamispäätös tehdään keväällä 2019. Rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021.

1. Rakennukset aulatilat ovat väljiä, viihtyisiä ja monikäyttöisiä, koska suuri osa opetustiloista sijoittuu niihin.

2. Monio sulautuu hyvin Hyrylän entisen varuskunta-alueen historialliseen ympäristöön.
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Marron Wood Oy on perin-
teikäs lahtelainen jalopuutukku, 
joka aloitti toimintansa 1998 en-
tisen Rakentajan Starckjohannin 
jalopuuyksikön pohjalta. Kah-
den vuosikymmenen aikana lii-
ketoiminta on muuttanut  muo-
toaan  paljon, mutta edelleenkin 
tietyt perusperiaatteet ohjaavat 
jokapäiväistä toimintaan samaan 
tapaan kuin 20 vuotta sitten.

Helmikuussa 2015 hallituksen pu-
heenjohtaja Martti Suninen ja ny-
kyinen toimitusjohtaja Juha Suninen 
olivat tiukan päätöksen edessä. Mar-
ron Wood Oy:n liiketoiminta oli ollut 
useamman vuoden tappiollinen laman 
seurauksena, kun sekä liikevaihto että 
kannattavuus olivat kärsineet heiken-
tyneen kysynnän seurauksena. Sen 
sijaan, että tukalassa tilanteessa olisi 
jääty tuleen makaamaan, aloitettiin 
Marron Wood Oy:ssa muutosprosessi, 

mikä sisälsi toiminnan digitalisoin-
tia, irtisanomisia ja toimintojen te-
hostamista. Seurauksena olivat fuusio 
ja uudenlainen organisaatiorakenne, 
joka mahdollisti kilpailukykyisen hin-
noittelun ja uuden kasvun.

 - Vaikeista ajoista huolimatta meillä 
oli pitkäaikaiset toimittajasuhteet ja 
laadukkaat tuotteet, minkä ansiosta 
aihio kasvulle oli olemassa. Oikeas-
taan se oli aina ollut olemassa, emme 
olleet vain osanneet hyödyntää sitä 
tarpeeksi hyvin, toteaa jalopuukaupan 
”grand old man” Martti Suninen. 

Keskittymällä omiin vahvuuksiinsa 
viennissä ja kotimaan kaupassa muut-
tui liikevaihdon lasku n. 30% vuosit-
taiseksi kasvuksi.

 - Oli selvää, että kasvua oli saatava ja 
helpoin aloitus sille oli vienti ja jalo-
puu sahatavaran myynti kotimaahan. 
Vientipuolella Venäjä ja Englanti ovat 
aina olleet tärkeitä meille, mutta vien-
tiä on myös Baltian maihin, Kazaks-

taniin, Ukrainaan, Unkariin, Georgi-
aan ja Puolaan, kertoo toimitusjohtaja 
Juha Suninen. 
 
Muutosten alkamisesta tähän päivään 
on nyt kulunut hieman yli kolme 
vuotta ja sen tulokset ovat mykistäviä.

 - Olemme lähes tuplanneet liikevaih-
tomme 3 vuodessa 2,6 milj.eurosta n. 
4,8 milj.euroon. Taustalla on raakaa 
työtä ja hyviä, oikein ajoitettuja pää-
töksiä. Olemme kolmessa vuodessa 
kasvaneet Suomen suurimmaksi ja-
lopuutuotteiden osalta. Ensi vuoden 
budjetti on 5,6 milj. euroa, koska kas-
vua on hiukan hillittävä, kertoo Juha 
Suninen hymyillen.

Vuoden 2017 heinäkuussa Marron 
Woodilla aloitti uusi myyntipäällik-
kö Jarmo Aalto, jolla on kymmenien  
vuosien kokemus jalopuutuotteiden 
myynnistä. 

Isompi vaihde silmään

Marron Woodin koko henkilökunta; Jarmo Aalto, Kimmo Aaltonen, Martti Suninen, Juha Suninen.

Keräilyä levyvarastossa. - Moniterä ja listahöylä täydentävät palveluamme, toteaa Juha Suninen

Marron Wood kiilasi kolmessa vuodessa jalopuukaupan kärkeen
- Kun tulin Marron Woodille, niin
yrityksestä huokui hyvä henki ja ke-
hittymisen halu, olisi ollut ihme ellei
kasvua olisi syntynyt. Olen vuosien
varrella huomannut, että myös asi-
akkaat aistivat yrityksen ilmapiirin ja
mielummin asioivat positiivisessa ym-
päristössä, toteaa Jarmo Aalto.

Jalopuusahatavarassa sekä liimalevyis-
sä toimitusajat ovat pitkiä, mikä edel-
lyttää maahantuojalta kykyä ostaa ja 
varastoida suuria määriä. 

- Pelkästään Pohjois-Amerikasta 
toimme tänä vuonna 56 kontillista
tammisahatavaraa. Tämän lisäksi Eu-
roopasta tulee traileri liimalevyjä ja sa-
hatavaraa joka viikko sekä Afrikasta n.
25 konttia vuodessa. Haluamme tar-
jota asiakkaillemme mahdollisimman
suuren valikoiman erilaisia kokoja hu-
kan minimoimiseksi, tämä tarkoittaa
automaattisesti myös parempaa kil-
pailukykyä, kertoo Juha Suninen.

Marron Wood haluaa olla toimija, 
joka pystyy tarjoamaan suomalaisille 
puusepänteollisuuden yrityksille no-
pealla aikataululla tuotteitaan asiak-
kaan toivomalla jalostusasteella. 

- Myyjänä haluan samaistua asiakkaan
tilanteeseen ja ymmärtää asiakkaan oi-
kean tarpeen. Mitä paremmin ymmär-
rämme sen, sitä paremmin pystymme
tarjoamaan oikean ratkaisun. Aivan
selvästi on havaittavissa, että puusepät
siirtyvät entistä  pidemmälle jalostet-
tuihin tuotteisiin, toteaa Jarmo Aalto.

Vastatakseen tähän huutoon, Mar-
ron Wood on toisaalta panostanut 
kattavaan  alihankintaverkostoon ja 
toisaalta myös omaan tuotantoon. 

- Meillä on suuret varastot jalopuusa-
hatavaraa sekä liimalevyjä täyspitkällä
lamellilla ja sormijatkettuna. Nämä
luovat tarjotamme perustan, jota pys-
tytään vielä laajentamaan alihankinta-
verkoston avulla. Kun valmista tuotet-
ta ei löydy varastosta, niin teetämme

• Kotipaikka Lahti
• Perustettu 1998
• Henkilöstö 4
• Liikevaihto v. 2018

4,8 milj.€
• Toimitusjohtaja

Juha Suninen
• Hankinta-alueet;

Pohjois-Amerikka,
Afrikka, Eurooppa

sen tarkasti valikoiduilla yhteistyö-
kumppaneilla omista raaka-aineistam-
me. Tämän lisäksi meillä on omissa 
tiloissamme moniterä ja listahöylä, 
joiden avulla pystymme nopeasti rea-
goimaan pieniinkin tarpeisiin, kertoo 
Juha Suninen,

Kaksi konttia viikossa

+ r e i l u a   j a l o p u u k a u p p a a +

Moskovan rekat ovat Laatikkotehtaankadulla yleinen näky. Uusi menestystuote Thermo Royal ™.

Marron Wood kiilasi kolmessa vuodessa jalopuukaupan kärkeen
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- Kun tulin Marron Woodille, niin
yrityksestä huokui hyvä henki ja ke-
hittymisen halu, olisi ollut ihme ellei
kasvua olisi syntynyt. Olen vuosien
varrella huomannut, että myös asi-
akkaat aistivat yrityksen ilmapiirin ja
mielummin asioivat positiivisessa ym-
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lyttää maahantuojalta kykyä ostaa ja 
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pealla aikataululla tuotteitaan asiak-
kaan toivomalla jalostusasteella. 

- Myyjänä haluan samaistua asiakkaan
tilanteeseen ja ymmärtää asiakkaan oi-
kean tarpeen. Mitä paremmin ymmär-
rämme sen, sitä paremmin pystymme
tarjoamaan oikean ratkaisun. Aivan
selvästi on havaittavissa, että puusepät
siirtyvät entistä  pidemmälle jalostet-
tuihin tuotteisiin, toteaa Jarmo Aalto.

Vastatakseen tähän huutoon, Mar-
ron Wood on toisaalta panostanut 
kattavaan  alihankintaverkostoon ja 
toisaalta myös omaan tuotantoon. 

- Meillä on suuret varastot jalopuusa-
hatavaraa sekä liimalevyjä täyspitkällä
lamellilla ja sormijatkettuna. Nämä
luovat tarjotamme perustan, jota pys-
tytään vielä laajentamaan alihankinta-
verkoston avulla. Kun valmista tuotet-
ta ei löydy varastosta, niin teetämme
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Afrikka, Eurooppa

sen tarkasti valikoiduilla yhteistyö-
kumppaneilla omista raaka-aineistam-
me. Tämän lisäksi meillä on omissa 
tiloissamme moniterä ja listahöylä, 
joiden avulla pystymme nopeasti rea-
goimaan pieniinkin tarpeisiin, kertoo 
Juha Suninen,
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+ r e i l u a   j a l o p u u k a u p p a a +

Moskovan rekat ovat Laatikkotehtaankadulla yleinen näky. Uusi menestystuote Thermo Royal ™.

Marron Wood kiilasi kolmessa vuodessa jalopuukaupan kärkeen
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Koirabaareja halutaan ympäri Suomea
Kyllä. Koirabaari. Se on nelijalkaisille perheenjäsenille tarkoitettu tuo-
te, johon idea pulpahti pintaan ja loppukesästä alkoi valmistus käsi-
työnä. Tämän tuotteen takana on Varkauden seudun työpajayhdis-
tys ry:n Nuortenpaja Varkaudessa. Nuortenpajan tärkein työtehtävä 
on antaa varkautelaisille nuorille aikuisille, 17-28-vuotiaille työttö-
mille tekemistä, jotta henkilö pystyy laittamaan kuntoon omaa elä-
määnsä, saamaan elämään päivärytmiä, mielekästä tekemistä päiviin 
ja tekemisen kautta onnistumisenkokemuksia. Nuortenpaja tekee ali-
hankintatyötä esimerkiksi puualan toimijoille.
Koirabaari-tuotteen runko valmistetaan kierrätetystä puutavarasta ja 
baarissa on ruoka- ja vesikuppi. Lisähintaan tuotteelle tehdään asiak-
kaan erikoistoiveen mukainen käsinmaalaus. Koiraihmiset ovat in-
nokkaasti hankkineet koirabaareja perheenjäsenilleen ja uusia tuotei-
deoita on jo tullut runsaasti - liit-
tyen koiramaailmaan. Miten olisi 
vaikka naulakko, johon saa koi-
ranpyyhkeen, lasipurkkiin kam-
mat ja harjat - valmistettuna kier-
rätettävästä puumateriaalista?

Teksti ja kuva: 
Vesa Moilanen

Puufiguurit viestivät tunnetilojen ilmaisua
Joensuulaisen kuvanveistäjä Reetta Gröhn-Soinisen värein käsitel-
lyt puufiguurit puhuttelevat. Puumateriaali on hänelle luonteva jat-
ke entiseen, sillä taiteilija teki vuonna 1993 taidekoulun lopputyön-
sä ratapölkyistä. Taiteilijan omin materiaali on nykyveistossa harvi-
nainen - puu. 
Hän sanookin puun tuntuvan omimmalta materiaalilta, pitävänsä 
puun tuoksusta, karheudesta, painosta, lämmöstä ja suomalaisuudes-
ta. Veistosten tekemisen hän aloittaa puupölkyistä - tärkeimpinä työ-
välineinään moottorisaha, kirves, taltta ja puukko. Puu saa näkyä ja 
tuntua myös viimeistelyssä.
Kuvanveistäjä Reetta Gröhn-Soi-
nisen näyttelyä kävin ihastele-
massa Varkauden taidemuseossa, 
jossa  näyttely on esille 4.1.2019 
saakka. Valtaosa näyttelytöiden 
materiaalista on koivua, mut-
ta mukana myös mäntyä ja ho-
peapajua. Gröhn-Soininen käyt-
tää puuveistoksissaan myös kier-
rätyspuuta.
Samaan aikaan Varkauden-yksi-
tyisnäyttelyn kanssa hänen veis-
toksiaan nähdään Helsingin Stoa 
-kulttuurikeskuksen näyttelyssä 
joulukuusta tammikuulle. Poh-
joinen suunta - Värihyökkäys 
III -ryhmänäyttely jatkaa Hel-
singistä Petroskoin taidemu-
seoon maaliskuussa 2019.

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Arkkitehti vaihtoi mittakaavaa
Rakastuminen nukkekoteihin sai arkkitehti Anu Pellisen ”hylkää-
mään uransa” ja vaihtamaan mittakaavaa suunnittelussa. Valmis-
tuminen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta osui 1990-luvun 
laman kynnyksellä, töitä oli niukasti ja Pellinen koki, että tilaajia 
ei kiinnostanut rakentamisenlaatu. Hän oli tehnyt perinteisiä ark-
kitehdintöitä mutta myös suunnitellut sisustuksia ja huonekaluja 
oikeassa mittakaavassa.
Koulutustausta antoi hyvät eväät konkreettisempaan, esimerkik-
si restaurointiin liittyviin töihin, vanhojen rakennusten korjaa-
miseen ja materiaalinkäyttöön. Tekeminen lähti ”luisumaan” kä-
sityöammatin suuntaan. Pellinen on myös tehnyt opettajantyötä 
kansalaisopistossa mm. arkkitehtuurin historian, vanhojen maa-
laustekniikoiden ja koristemaalauksen parissa - ja pitämään nuk-
kekotikursseja.
- Huomasin, että nukkekodissa voin tarjota ihmisille kaikkea sitä 
mitä minulle on kertynyt tietoa - koristemaalausta, materiaalien-
käyttöä, maalienkäyttöä, tapetointia, nikkarointia ja myös arkki-
tehtuuria, mittasuhteita ja liitoksia. Niissä tiivistyy pienessä mit-
takaavassa hyvin laaja alue erilaisia ammatteja. Värit ovat olleet 
minulle tärkeitä, kertoo Anu, joka tunnetaan myös taiteentekijä-
nä postikorteistaan.
Puolisonsa Jari Hämäläisen kanssa hän perusti yrityksen, Gepetto 
Oy:n, joka on perheyritys Kangasalla. Pellinen suunnittelee nuk-
kekodit ja niiden kalusteet, puuseppä Hämäläinen vastaa verstas-
puolesta. Valmiit tuotteet ovat nukkekotien runkopaketteja, joista 
harrastavat voivat koota mielensä nukkekodin. Materiaalina käy-
tetään koivuvaneria eri vahvuisina.
- Suunnittelen perinteisesti kynä kädessä - silloin se on käsittämis-
tä. Kun käsin tekee, asian myös käsittää. Omat haasteensa tuovat 
materiaalinvahvuuden ja mittakaavan yhteen sovittaminen - pie-
nessä mittakaavassa erilaisten tilojen ja tunnelmien toteuttaminen. 
Omissa käsissä ja omalla verstaalla on ehkä liiankin helppoa kek-
siä ja testata uusia malleja, joita tuppaa syntymään.
Tavatessani arkkitehti, käsityöläinen Anu Pellisen, tarinointi kään-
tyi myös puumateriaalin ja puurakentamisen suuntaan. Tämän-
hetkiseen tilanteeseen puurakentamisen osalta Suomessa Pellisen 
näkemyksenä oli, että ”ikävä kyllä tilanne voisi olla parempikin”.
- Nähdäkseni asiaan kyllä kiinnitetään entistä enemmän huomio-
ta. Mutta kun vähän matkustaa lähiympäristössä, esimerkiksi Nor-
jassa, kateellisena katsoo, miten siellä on osattu hyödyntää puupe-
rinnettä modernisti. Periaatteessa en tykkää valittamisesta ja kat-
sotaan eteenpäin. Meillä on Suomessa hyvät arkkitehtuurin perin-
teet ja uskon nuoriin.
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Anu Pellisen nukkekoteja, niiden runkopaketteja ja kalustesarjoja oli kesän aikana esillä 
valtakunnallisen naivistitaiteen näyttelyn yhteydessä Taidekeskus Väinölässä Varkaudes-
sa. - Kävijät olivat hyvin kiinnostuneita nukkekotiharrastuksesta, hän kertoi.

Koirabaari odottaa 
käyttäjäänsä.

Puuveistoksen nimi ”Iskän hanskat” 
- materiaalina koivu, teokseen 
käytetty lateksimaalia, lyijykynää ja 
lakkaa. Puufiguuri omalla tavallaan 
kuvaa rooliin kasvamista.
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Suomessa uuden asunnon koko on rajattu 
20 neliöön. Vuoden alusta alkaen opiskeli-
ja-asuntoja on voitu rakentaa kuitenkin 16 
neliön suuruisiksi ja poikkeusluvalla tätäkin 
pienemmäksi.
Kaupunkialueiden väestönkasvu ja suuriin 
kaupunkeihin kohdistuva muuttoliike vai-
kuttavat kysyntään ja tarjontaan asuntomark-
kinoilla. Kysyntä kasvaa etenkin lähellä kau-
punkien keskustoja, joissa myös hintojen nou-
su on kovinta. Monet ovat valmiita tinkimään 
asumisen väljyydestä voidakseen asua lähellä 
työpaikkoja ja palveluita. 

Yksin asutaan pienesti kaupungissa
Yksin asuminen on yleistynyt huomattavas-
ti. Yksin asumisen yleisyyttä selittävät muun 
muassa nuorten halu asua itsenäisesti, al-
le 15-vuotiaiden väestöosuuden lasku ja yli 
65-vuotiaiden osuuden kasvu. Yksinasuvista 
suuri osa on iäkkäitä naisia, joiden yksin asu-
misen suhteellista yleisyyttä selittävät miehiä 
pidempi elinikä ja leskeksi jääminen. 
Pienenevät neliöt tuovat haasteita myös asun-
tojen kalustukselle. Kalustevalmistajat ja huo-
nekalusuunnittelijat ovat jo vuosia ratkaisseet 
pienen tilan kalustamisen haasteita.

Joissain tapauksissa reilu huonekorkeus tuo 
tilan tuntua ja antaa mahdollisuuksia. Muu-
toin tarkasti suunnitellussa asunnossa ei ole 
hukkaneliöitä. Parvelle vievien rappusten ala-
osa voi olla kokonaisuudessaan säilytystilaa. 
Myös keittiön pöydän voi tarvittaessa työn-
tää piiloon, tai sängyn voi piilottaa seinäkaa-
pin tai pöydän sisään. Säilytystiloiksi on hyö-
dynnetty asunnon jokainen kolo, ja perustoi-
minnot piilotetaan kaapistojen sisään.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Saareke, joka voi toimia 
pöytänä, saarekkeena ja 
sänkynä, toteuttaja 
Puulon, jolta löytyy 
useita kaappisänky-
malleja. Tuotannosta 
vastaava Jaakko Järvi 
esittelee.

Kalustevalmistajien ratkaisuja pieniin asuntoihin
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Vietimme kuusi upeaa päivää Veldenis-
sä 29:llä vuotuisella Interfob (INTER-Eu-
ropéenne FOrêt Bois) puu- ja metsäalan opis-
kelijakonferenssilla. Kyseessä on kansainvä-
linen tapahtuma, missä eri maiden puualan 
opiskelijat pääsevät tutustumaan puu- ja 
metsäteollisuuteen sekä luomaan kansainvä-
lisiä suhteita. Tänä vuonna Interfob järjestet-
tiin Itävallassa 15.10.2018 - 19.10.2018 ja 
siihen osallistui 13 eri koulua yhdeksästä eri 
maasta. Suomen ja Itävallan lisäksi Interfo-
bille osallistui opiskelijoita Sveitsistä, Rans-
kasta, Saksasta, Puolasta, Serbiasta, Slovakias-
ta ja Tšekeistä. Majoittuminen tapahtui hos-
telli Cap Wörthissä, missä myös oppitunnit 
pidettiin. 
Saavuimme Itävaltaan sunnutai-iltana päi-
vän etuajassa, sillä maanantaiaamuna oli 
mahdollisuus päästä tutustumaan maailman 
korkeimpaan puiseen näköalatorniin Pyra-
midenkogeliin, minne halusimme ehdotto-
masti päästä. Aamu alkoi sillä, että Pyrami-
denkogelin rakentanut yritys, Rubner, saapui 
hostelliimme kertomaan Pyramidenkogelin 
rakennusprojektista. Tämän jälkeen matka-
simme bussilla katsomaan tornia. Pyrami-
denkogel on 100,75 metriä korkea ja siinä 
on 12 kerrosta. Näköala Pyramidenkogelilta 
oli upea – selkeänä päivänä sieltä pystyy nä-
kemään Italiaan saakka.
Tiistaina pidettiin opintopäivä. Useat eri 
puualan asiantuntijat tulivat hostelliimme pi-
tämään toinen toistaan mielenkiintoisempia 
luentoja. Luentoja pitivät esimerkiksi useat 
eri Salzburgin ammattikorkeakoulun profes-
sorit, JAF Groupin edustaja Dominik Füre-
der, Wood K Plussan Stefan Pinkl sekä vuo-
den 2017 Schweighofer palkinnon voittaja 
Hermann Blumer. Varsinkin Blumerin esitel-
mä ”Dreams and realities with wood” oli ää-
rimmäisen mielenkiintoinen. Muut luennot 
kertoivat Itävallan metsätaloudesta, 3D-tu-
lostuksesta, vanerilevyjen ja viilun tuotan-
nosta, puutuotteiden myynnistä sekä puus-
ta raaka-aineena. 
Keskiviikko oli varattu yritysvierailulle. Jokai-
nen sai valita firmat neljästä eri vaihtoehdos-
ta, jotka sisälsivät kaksi yritysvierailua. Vaih-
toehtoina toimivat Stora Enson CLT-tehdas 
ja Mondi, KLH MassivHolz ja FunderMax, 
Österreichische Bundesforste (Austrian fede-
ral forests) ja JAF Group sekä Hasslacher No-
rica Timber ja private forest estate FOSCA-

RI. Yritysvierailut olivat mielenkiintoisia ja 
opettavaisia, varsinkin Stora Enson CLT-teh-
das herätti suomalaisten opiskelijoiden mie-
lenkiinnon. Illan kruunasi kansainvälinen il-
ta, missä jokainen maa esitteli oman maansa 
kulttuuria ruuan, juoman, vaatteiden ja mu-
siikin merkeissä. Suomalaiset tarjosivat her-
nerokkaa, salmiakkia, Fazerin sinistä ja ruis-
nappeja muille maille. 
Torstaina ohjelmassa oli työpaja. Ryhmien 
piti suorittaa erinäisiä tehtäviä saadakseen 
työkaluja ja tarvikkeita, joita tarvittiin myö-
hemmin samana päivänä. Kun työkaluja oli 
kerätty tarpeeksi niin tehtävä paljastettiin 
– meidän tuli rakentaa kaunis, esteettinen, 
vahva, vakaa, käytännöllinen ja mahdollises-
ti kevyt puurakenteinen rakennelma, jossa 
olisi mukava istua. Tuolien valmistuttua nii-
den ulkonäkö arvosteltiin. Tämän lisäksi pal-
jastettiin yllätyskilpailu, ryhmän piti heittää 
tuolinsa mahdollisimman kauas. Kaikki ryh-
mät eivät raaskineet heittää ilmaan hienoja 
rakennelmiaan, vaan he laskivat tuolit maa-
han hellästi. Viimeisenä iltana meitä varten 
oli järjestetty gaalaillallinen. Jokainen oli pu-
keutunut parhaimpiinsa ja ilta koostui eri-
laisita puheista ja kiitoksista järjestäjille sekä 
sponsoreille. Samassa paljastettiin seuraavan 
Interfobin isännöitsijämaa, mikä tulee ole-
maan Ranska.
Seuraavana aamuna palasimme haikeana ta-
kaisin Suomeen. Interfob oli loistava ja opet-
tavainen kokemus, mikä osoittautui kaiken 
vaivan ja työn arvoiseksi. Suomalainen osaa-
minen herätti paljon kiitosta ja kiinnostusta 
muissa maissa, saimme solmittua paljon kan-
sainvälisiä kontakteja. Osa Itävallan tiimistä 
innostui Suomesta niin paljon, että he sopi-
vat saapuvansa Suomeen helmikuussa 2019 
tutustumaan meidän kouluumme ja Suomen 
puuteollisuuteen.

Teksti ja kuvat:
Eveliina Vanhatalo 
Matkanjohtaja 
PINO ry hallituksen jäsen

Kuusi päivää Itävallan Veldenissä

Suomen tiimi lentokentällä.

Ryhmäkuva Pyramidenkogelin edessä.

Erään ryhmän rakentama tuoli.
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NIMITYKSIÄ

Konepörssi Asiakkaittenne 
luottoseuranta

Standardi-
neuvonta

Jäsenyritykset
Yli 7 500 henkeä

Liikevaihto yli 
miljardi euroa.

TES 
-lakimiespalvelu

PEFC - 
ryhmä-

sertifikaatti
Olemme osa 

Puutuoteteollisuus 
ry:n klusteria

Puuteollisuusyrittäjät ry

Puualan yrittäjä,
kaipaatko lisämyyntiä?
Myydään yritys, jolla on oma,

kannattava tuote, mutta
valmistus alihankintana.

Valmistusta on mahdollista
siirtää uudelle omistajalle.
Liikevaihtoa noin 20 t €,
myyntiä koko Suomeen
ja hieman ulkomaille.

P. 040 595 5967 / Mika

Ryhmäkuva Pyramidenkogelin edessä.

SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Suomen menestynein pikaluistelija 
Pekka Koskela vahvistaa Oy Crosslam 
Kuhmo Ltd:n osaamista CLT-raken-
tamisen kentässä. Pekka toimii yrityk-
sessä käynnissä olevien investointi- ja 
rahoitushankkeiden parissa päätehtä-
vänään investoriaineiston luominen. 
Crosslam jatkaa nopeaa kasvuaan ja 
investointien tavoitteena on kaksin-
kertaistaa yrityksen tuotantomäärä. 

Koskela perheineen on asunut Sei-
näjoen asuntomessuille rakentamas-
saan CLT- talossa lähes kaksi vuotta. 
Koskelan mukaan jämerät puuseinät 
sopivat heidän perheen kotiin erin-
omaisesti. Uritettua CLT-pintaa on 
näkyvillä koko talossa. Pinnat ovat py-
syneet kauniina ja halkeilemattomina. 
Myös talon pihassa olevan autotallin 
CLT-seinät ovat Pekan mielestä ver-
taansa vailla. Seiniin voi huoletta ruu-
vata ja ripustaa painaviakin tavaroita. 
Tarvittaessa reiät voi helposti paikata. 
CLT-seinä ei painu eikä taivu.

    + r e i l u a   j a l o p u u k a u p p a a +

Juha Suninen
0505002528 

 
Jarmo Aalto 
0401375959 

 
Martti Suninen

0505522625 
 

www.marronwood.com 
etunimi.sukunimi@marronwood.com

fi
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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@usnr.com 
www.usnr.com

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
Teca Oy ................................................ 26
TJ-LISTAT Oy ........................................ 17
USNR Oy ................................................ 1
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   
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
Eetu-Pekka Heiskanen, puh. 040 824 0045
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

MD 500 - kotimaiset
 metallinilmaisimet
Pailantie 14, 08700 LOHJA
puh. 019-388 272
gsm 0400 857 134
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
e-mail: info@hafele.fi
www.hafele.fi

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

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

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

NORDIC SAWMILL 
SUPPORT OY

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

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

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

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

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

OY Nordiska Åbo AB

fi

Saitko lehden, 
vaikka et ole tilaaja?

Ei hätää, sait puuviestin 
lisäjakelun näyenumeron.

Kiinostuitko puusepän-
teollisuuden uutisista?

TILAA LEHTI 35 eurolla
www.puuviesti.fi/

puuviesti-lehti/tilaus/ 
tai aineistot@puuviesti.fi
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27.

29.

30.

31.

28.

32.

33.

34.

35.

36.

24.

25.

26.

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

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

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

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

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

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

Akateg Oy

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

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

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

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

Puusepäntehdas Mikko Ruhbergillä, uusin 
tuotantoteknologia on valjastettu palve-
lemaan joustavuutta ja laatua. Olemme 
erikois tuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
Sähköposti: mruhberg@mruhberg.fi
Erikoislistat
Hienosahatut reunalistat
Kalusteet
Kaiteet
Massiiviliimalevyt

Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE
Puh 03-313411
info@vertex.fi
www.vertex.fi
www.vertex.fi/web/fi/
Kalusteiden valmistuksen 
ohjelmointiratkaisut

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
Massiiviliimalevyt  ............................................................. 35
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat  .......................  14, 21, 27
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Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

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 ja pikapantaputkistot  ..........................  3
Purunpoistojärjestelmät  .........................................  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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NOPEA • KOTIMAINEN • EKOLOGINEN • EDULLINEN
www.erpahvityo.fi 

ER-PAHVITYÖ OY 
Lemminkäisenkatu 5-7,

   15201 LAHTI

www.wellmanpak.fi

WELLMANPAK
Tervonlammentie 6, 
  79100 Leppävirta  

Toivotamme rauhaisaa Joulua
  ja Menestymistä vuodelle 2019

Pyydä tarjous!

Meiltä mittatilauslaatikot 
ylivedettynä, tai jopa 

joulukalenteriksi tehtyinä!


