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Omassa luokassaan

YKSILÖLLISET RATKAISUT
YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN
profit H10

profit H08 21.31
nestaava CNC työstökeskus

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

U-motion professional
palautuskuljetin tempora listakoneisiin

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

FORMAT-4
Valmistettu
Itävallasta

FORMAT-4 tuotevalikoiman alta löydät myös

TARKISTUSPYÖRÖSAHAT
kappa 550 e-motion
kappa 550 x-motion

HÖYLÄT
exact 63
plan 51 L

ALAJYRSIMET
profil 45 M x-motion

OLSA AY
Tupalankatu 4, 15680 LAHTI
SOITA 010 820 7200 | www.olsa.fi
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LEVEÄNAUHAHIOMAKONEET
finish 1352 modular
finish 1352 modular

PYSTY- JA PALKKISAHAT
kappa V60 classic
kappa automatic classic

VANEERAUSPURISTIMET
HVP Typ 1/2/3/4

OLSA
05.10.2018 11:26:53

pääkirjoitus

Puuosaajista alkaa olla pulaa
Puutuoteteollisuuden kevät on alkanut rytinällä. Metsämiesten säätiö ja Puumiesten
ammattikasvatussäätiö rahoittivat mittavan selvityksen, jonka tarkoitus on muodostaa
kokonaiskuva alan koulutustarjonnan nykytilasta ja näköpiirissä olevista muutoksista.
Koulutusraportti julkaisitiin 13. helmikuuta helsingissä. Puurakentaminen yleistyy nyt
etenkin kaupunkirakentamisessa. Alalle syntyy uusia yrityksiä ja rakentamiseen kehitetään uusia järjestelmiä. Erityisesti päiväkoti-, koulu- ja kerrostalohankkeita on käynnistynyt viime vuosina paljon. Kasvun arvioidaan jatkuvan. Puusepänteollisuuteen asia
vaikuttaa välillisesti, yhä kasvava määrä puurakennuksia tarvitsee sisälleen pinnat, jotka noudattavat vihreän ja uusiutuvan, hiiltä sitovan materiaalien käyttöä. Rakennuksiin käytetty puu toimii pitkäaikaisena hiilivarastona.
Huolta kannetaan erityisesti alan koulutuksesta, joka selvityksen mukaan on jäänyt jälkeen nykyajan vaatimuksista.
Tulevaisuutta ei ole osattu ennustaa, kun alan vetovoima on heikentynyt ja kouluja
lakkautettu samaan aikaan, kun alalla alkaa olla kova pula osaajista, sekä puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen puolella.
Tukholman huonekalumessut avasi jälleen messuvuoden. Messut ovat skandinaavinen näyteikkuna maailmaan. Puuviesti kävi messuilla yhdessä alan koulujen ja oppilaiden sekä yrittäjien kanssa. Huonekaluteollisuuden silmin katsottuna huomiota herätti julkisten kalusteiden yhä kasvava osuus messuneliöissä. Toisaalta erikoisosaaminen, erikoiskalusteiden, muotoilijoiden osuus messuilla oli merkittävä. Siinä, missä
puutekniikan puolelle on haastavaa saada opiskelijoita, puuartesaaneja vielä valmistuu. Hienopuusepiksi valmistuneita haastatellessa tunnelma on varsin optimistinen ja
omaan osaamiseen luottavaa. Ala tarvitsee myös osaajia huonekaluteollisuuteen, vaikka sen markkina on Suomessa ollut laskussa jo vuosia. Edelleen meillä kuitenkin asutaan ja kalustetaan, niin kotona, loma-asunnolla kuin julkisissa tiloissa. Erikoistuminen
kannattaa huonekaluteollisuudessakin. Tästä ISKU on erinomainen esimerkki tuodessaan markkinoille antimikrobiset kalusteet. Antimikrobiset ISKU+ -ratkaisut edistävät
osaltaan sairaalaolosuhteissa potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta – pysyvä antimikrobinen ominaisuus kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä.

Puuviesti viettää 30-vuotista juhlavuottaan.
Juhlalehti julkaistaan kesäkuussa Puuviesti 4 numerossa.
Lisää juhlavuoden tapahtumista tulevaisuudessa.
Menestyksekästä kevättä!
Tuula Uitto

Kustantaja
Kristalli-julkaisut

Toimisto
Lemminkäisenkatu 5-7,

15210 LAHTI
Päätoimittaja:
Tuula Uitto, juttuvinkit
p. 050 4646 777
tuula@puuviesti.fi

Toimittajat
Vesa Moilanen
Tuulikki Huusko
Jorma Koivisto

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

Tilaushinnat 2019
(PTY ry ja ProPuu ry jäsenet -20%)
Kestotilaukset 35-45 €
Vuositilaukset 40-50 €
8 numeroa/ 2 tuplanumeroa/vuosi

Osoitteenmuutokset
Kaarina Julkunen
p. 050 572 5996
tai kaarina@markkinointivartti.fi
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HUONEKALUSEMINAARI

Huonekalualalla pärjäävät

erikoistuneet yritykset
Suomalainen huonekalujen valmistus on ollut murroksessa koko 2000-luvun. Näkyvissä on nyt kuitenkin positiivisia merkkejä. Viennissä on hyvää
kasvua ja alan kannattavuuden tunnusluvut ovat parantuneet. Muotoiluun
ja suunnitteluun sekä kokonaisvaltaiseen palvelutarjontaan erikoistuneet
yritykset erottuvat kilpailussa edukseen. Huonekalujen tuonti on Suomeen
silti huomattavan suurta.
Huonekaluteollisuuden liikevaihto vuonna 2017 oli 1,16
miljardia euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 6 prosenttia. Alalla toimivia yrityksiä on noin 840, ja ala työllistää
noin 8 000 henkilöä. Alan tuottama arvonlisäys vuonna 2017
oli lähes 350 miljoonaa euroa.
Huonekalujen valmistus jakaantuu neljään alatoimialaan, joista
julkitilojen kalustamiseen keskittynyt konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus on suurin.
Sen liikevaihto viime vuonna
oli 366 miljoonaa euroa. Näitä
faktoja esitteli ELY -keskuksen
puutuotealan toimialapäällikkö Inkariina Sipiläinen ELY
-keskuksen ja Puuteollisuusyrit-
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täjien järjestämässä seminaarissa Lahdessa. Seminaarin aiheena
oli - Huonekalualan tulevaisuuden suuntia ja lähtölaukauksen
tulevaisuudelle antoi alan toimialaraportin julkaiseminen.

Brändillä vetoa vientiin
Vuonna 2017 huonekalujen
vienti Suomesta oli 188 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli lähes 19 prosenttia. Kalusteita kuitenkin
tuodaan Suomeen huomattavasti enemmän kuin Suomesta viedään - tuonti on vientiin
nähden lähes nelinkertainen.
Vuonna 2017 tuonti kasvoi jopa 18 prosenttia edellisvuoteen
nähden. Eniten Suomeen tuo-

daan huonekaluja Virosta, Kiinasta ja Saksasta. Suomesta volyymiin perustuva tuotanto on
lähes kadonnut.
Suomen huonekalujen valmistusta voidaan helpoiten verrata eniten samankaltaisiin tuottajamaihin eli muihin Pohjoismaihin. Ruotsi on liikevaihdolla, yritysten ja henkilöstön
määrällä mitattuna suurin
pohjoismainen huonekalujen
valmistaja. Tanskassa on koko yritysten määrään nähden
suhteessa muihin Pohjoismaihin eniten suurempia yrityksiä. Huonekalujen valmistuksen osuus BKT:stä on suurin
Tanskassa, lähes 0.8 prosent-

tia. Myös työn tuottavuus on
Tanskassa suurin.
Tanskan tuottavuuden syyksi Sipiläinen arveli sen kykyä
brändätä design tuotteet, jolloin hintalappu tuotteille voi
olla suurempi ja kate näin ollen parempi.
- Lisäksi Tanskassa on alhaisemmat henkilökustannukset, Inkariina Sipiläinen analysoi. Brändäys vaikuttaa positiivisesti vientiin arvioi myös
Business Finlandin katsauksen
pitänyt Suvi Sundqvist. Brändiin vaikuttaa kaikki, mitä yritys tekee ja mitä kuluttaja kokee. Vientiin tähtäävät ISKU
ja Puuartisti ovat onnistuneet
brändäämään tuotteensa. Isku on merkittävä julkistentilojen kalustaja, joka on onnistunut kehittämään tuotteitaan
vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Jalo Paananen Peikko Group herätteli huonekaluväkeä räväkillä
tuoteideoilla.

Timo Ripatti, Suomen Sahayrittäjät.

Toimialapäällikko Inkariina Sipiläinen Kainuun Ely ja Samuli Muhonen
Ceriffi vaihtoivat ajatuksia. Muhosen Ceriffi esitteli laadunhallinta
menetelmiä.

Brändillä

vetoa
vientiin

Huonekalukaupan markkinasta Suomessa esitelmöinyt Jari Tuhkanen
Stemmasta ja Puuteollisuusyrittäjät ry:n Janne Liias.

Pandapallojen tekijänäkin tunnetuksi tullut Puuartistin
Miikka Kotilainen kertoi oman yritystarinansa.

- Meille Iskussa kotimainen
valmistus ja lähituotanto on
ollut tärkeää jo vuodesta 1928
lähtien, toimitusjohtaja Arto Tiitinen esitteli. Isku on
onnistunut tuotekehittelyssään myös vastaamaan uusiin
haasteisiin kehittämällä muun
muassa pysyvän, antimikrobisen ominaisuuden kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa,
joka eliminoi taudinaiheuttajia
ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä.
Vastuullisuuden perustana Iskullakin on sertifioidut johtamisjärjestelmät ja raaka-aineet.

Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset,
varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistamansa tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.

Oman erilaisen tarinansa seminaariin toi Puuartisti Joensuusta. Puuartistin yksi idea on kertoa tuotteissaan tarinoita käyttämänsä materiaalin kautta.
Kun vanhojen puistojen puut
joudutaan kaatamaan turvallisuussyistä Puuartisti ottaa ne
käyttöönsä ja valmistaa niistä
uniikkeja huonekaluja.
- Herätämme puistojen vanhat puut uudelleen elämään,
kerromme niiden kautta tarinan ja herätämme materiaalin

uudelleen elämään, Puuartistin Miikka Kotilainen kertoi.
Puuartistilla on viisi ”tarinaa”
kuivumassa ja yksi loppuun
myyty.

Ympäristötietoisuus
lisääntyy
Huonekalujen kysyntä seuraa pitkälti talouden suhdanteiden kehittymistä. Globaalisti väestö kasvaa, ikääntyy ja
vaurastuu, mikä näkyy tulevaisuudessa myös huonekalujen kysynnässä. Kuluttajien ja
julkisten tilojen ostajien ympäristötietoisuus lisääntyy ja kiertotalouden merkitys huonekalujen valmistuksessa ja käytössä
korostuu. Uusiutuvien materiaalien käyttö sekä huonekaluissa että pakkausmateriaaleissa,
materiaalihävikin minimointi ja logistiikan tehostaminen
pienentävät huonekalujen valmistuksen hiilijalanjälkeä.
Ympäristöarvoja voi todentaa hankkimalla sertifioituja
tuotteita ja teettämällä tuotteistaan ympäristöselostuksen.
EPD (Environmental Product

-Ympäristöarvojen huomioimisen lähtökohtana on uudistuva ja kestävän kehityksen tarkastelun kestävä materiaali, sanoi Auvo Kaivola PEFC Suomi. Hänen mielestään lähellä
tuotetun uusiutuvan materiaalin käyttö on usein hyvä vaihtoehto ympäristöä ajatellen,
näin esimerkiksi kuljetuksen
negatiiviset vaikutukset minimoituvat.
- Puun alkuperä on osa vastuullista hankintaa ja koko valmistushistoriaa, jonka merkitys tulevaisuudessa kasvaa, hän jatkoi.

Huonekalukauppa
tänään

Huonekaluteollisuutta säätelevät lukuisat lait, kuten kuluttajasuojalaki, laki osamaksukaupasta, perintälaki. Lisäksi
huonekaluteollisuutta säätelevät osaltaan myös kuluttajariitalautakunta sekä kuluttajaturvallisuus, maalaili Puuteollisuusyrittäjien toimitusjohtaja
Janne Liias puheenvuorossaan. Lisäksi tuotteita koskevat
lukuisat määräykset, kuten PEFC (PEFC on kansainvälinen
metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää
metsätaloutta kaikkialla maailmassa) ja FSC (Forest Stewardship Council on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka
päämäärä on edistää kestävää
kehitystä maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja palveluille FSC-sertifikaatteja). Niitä käytetään usein
silloin, jos asiakas niitä vaatii.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Pelkkä osaaminen, brändäys
ja vihreän jalanjäljen todentaminen eivät kuitenkaan riitä.
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INNOVAATIO

Pöydän tai tuolin antimikrobinen
pinta tuhoaa bakteereja
Antimikrobiset kalusteet ovat yksi työkalu, jolla lahtelainen huonekaluvalmistaja
Isku aikoo kasvattaa vientiään. Esimerkiksi Norja on Iskun kasvava markkina.
Isku Health on ratkaisu terveydenhuollon tarpeisiin vahvistamaan potilaiden
paranemista. Health-ratkaisut pohjautuvat Suomen huipputason infektiokontrolli- ja terveydenhuolto-osaamiseen ja ovat
osa suomalaista teknologista ja tieteellistä edelläkävijyyttä. Isku Health -ratkaisut
antavat osaltaan mahdollisuuksia vahvistaa potilaskeskeistä terveydenhuoltoa.
Antimikrobinen ISKU+ -ratkaisu edistää
sairaalaolosuhteissa potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta – pysyvä antimikrobinen ominaisuus kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia
ja siten vähentää infektioita käsienpesun
ja siivouksen lisänä. Isku on osa HygTech
Alliancea, jonka ratkaisuilla voidaan luoda antimikrobiset ominaisuudet kaikkiin
kosketuspintoihin. Antimikrobisilla kalusteilla voidaan vähentää sairaalabakteeri- ja virustartuntoja 20–60 prosenttia.
Iskun kehittämä hopeaa sisältävä maali-,
lakka- tai laminaattipinta tuhoaa viruksia,
bakteereja ja homeita. Antimikrobiset kalusteet eivät ulkonäöllisesti eroa tavallisista kalusteista. Niiden hinta on vain noin
15-20 prosenttia korkeampi.
- Myös hotellin vastaanottotiski olisi
otollinen kohde, samoin oma työpöytä.
Pintamateriaalin kehittäminen kesti viisi vuotta, ja tuotteet tuotiin markkinoille
vuosi sitten, Iskun kehityspäällikkö Kari
Soljamo kertoo.
Isku on ainoa huonekaluyritys maailmassa, joka tarjoaa antimikrobisia kokonaisratkaisuja julkisiin tiloihin.
- Tiedän yksittäisiä pöydän tai tuolin valmistajia, Soljamo lisää.
- Tärkeää on, että yritämme kaikin tavoin
vähentää täällä virusinfektioiden määrää.
Usealla lapsella vastuskyky on alentunut,
kertoo osasto 51:n ylilääkäri Merja Möttönen Kauppalehden haastattelussa.
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Isku lahjoitti Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lasten syöpäosastolle antimikrobisia pöytiä, tuoleja ja sohvia noin 10
000 euron edestä vuonna 2017. Lahjoitus
on Möttösen mukaan tärkeä, koska kalusteilla vähennetään mikrobien tarttumista
potilaisiin erilaisista pinnoista.
Isku toimitti Vilnan lastensairaalan luuydinsiirto-osastolle antimikrobisen kalustuksen. Santaros-lastensairaalan luuydinsiirto-osasto otti ensimmäisenä Baltiassa
käyttöön antimikrobiset kalusteet, jotka
Isku toimitti Liettuan Vilnassa sijaitsevaan sairaalaan. Antimikrobiset tuotteet
tuhoavat pinnaltaan mikrobeja ja auttavat niiden aiheuttamien infektioiden torjunnassa.
- Infektioiden hallinta on tärkeimpiä
asioita potilasturvallisuuden ja palvelun
laadun kannalta sairaalassamme, Santaros-sairaaloiden Infektiokontrolliosaston
johtaja Vilija Gurksniene sanoo.

Lahtelainen kalustevalmistaja Isku toimitti myös kalusteet Turkin Istanbulissa sijaitsevan Acibadem Maslak -sairaalan lastenosastolle.

Hopea rikkoo
solukalvon
Antimikrobisen kalusteen, kuten
pöydän tuhovoima perustuu pintakäsittelyssä käytettyyn vähäiseen
hopeaan. Hopea rikkoo bakteerin soluseinämän. Lähistön muut bakteerit
ryhtyvät syömään kuolleita bakteereja,
jolloin ne saavat annoksen hopeaa
ja kuolevat. Antibakteerinen vaikutus
ulottuu haloilmiön tavoin noin 15
sentin etäisyydelle pöydän pinnasta
sivusuuntaan. Ilmiötä ei voi nähdä.

IN MEMORIAN

Reijo Mokki työskenteli päämärätietoisesti
Reijo Mokin menehtymisestä kertova
suru-uutinen vakavoitti monet ajatukset
keskellä joulun 2018 viettoa. Kalusteteollisuutta koko työuransa palvellut osaava
toimija oli poistunut keskuudestamme.
Reijo Mokki työskenteli koko uransa ajan
päämäärätietoisesti. Hän ei ollut marisija eikä olosuhteita huokaileva. Hän
toimi omilla, kokemuksensa antamilla
taidoillaan talouden käyräaallokoissa.
Hän oli realistinen optimisti, joka osasi tiukissa nivelkohdissa kerätä positiiviset asiat ja jatkaa hallitulla mäkilähdöllä
eteenpäin. Asiakas oli Reiskalle tärkein
ajatusten kohde: Asiakkaan pitää pärjätä
ja pystyä tekemään tulosta niillä komponenteilla ja ideoilla, jotka hän on tukkuriinsa luottaen hankkinut tuotantoonsa.
Reiskan työtavassa yhdistyi käytäntö ja
luovuus. Hänen onnistumistaan pitkässä ja vaativassa työrupeamassa ei voi selittää muulla kuin luontaisilla kyvyillä.

sa oli oivallinen kannuspuu Seinäjoen
seudulle viime vuosikymmenten aikana syntyneelle klusterille, joka pystyy
toimittamaan maailman parhaita raaka-ainetarpeita koko Suomen alueelle
ja kasvavassa määrin myös rajojen ulkopuolelle. On käsillä yhteisen kiitoksen paikka. Ilman klusterin me-henkeä
ei olisi yhteisiä näyttelyitä, eikä Reiskan
luotsaamia, markkinointivoimia säästäviä win-win sopimuksia.
Reiska luopui liiketoiminnastaan samalla harkitulla tyylikkyydellä, mikä on lei-

mallista koko hänen urallaan: Hän jätti
hienossa vauhdissa olevan kauppahuoneen antamalla ohjakset käteen seuraaville toimijoille.
Reiskan elämää kuvaa hyvin hokema pyörivistä kivistä, jotka eivät sammaloidu.
Miellyttävät muistot elävät Reijo Mokin läheisten ja ystävien mielissä keräten
ajan seurassa arvokasta patinaa.
Jorma Koivisto, toimittaja
Reijo Mokin pitkäaikainen ystävä

Edustusliike Mokki Oy:n muutto Pohjanmaalle seitsemänkymmentäluvun alus-

Koivuvanerit

nyt varastossa

– Interior- ja exterior-laadut

OY NOVO WOOD LTD

Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola, Finland

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

WWW.PUUVIESTI.FI

7

Puucomp Oy:n tuotannossa

näkyy puun aito ja luonnollinen ilme
R-WOOD

Koeajoimme erillaisia sormiteriä.

Kysy tuloksista 0400 642 057

www.r-wood.net

M RIOCON
V

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

Kristiinankaupungissa toimiva puunjalostuksen erikoisosaajayritys Puucomp Oy on perustettu 1987, töitä tehdään 38 henkilön voimin. Ydintuote on sisäverhouslevy,
joka täyttää asiakkaan toiveet esteettisyydessä ja toimivuudessa. Vaikka asiakkaan arvoanalyysissä on päällimmäisenä
ulkoinen näyttävyys, on erikoisalayrityksen tuotteella myös
toimivuuden takeena Euroclass standardien mukainen paloluokitus tarpeen mukaan. Myös akustiikan vaatimuksia
tottelevat perforoinnit on otettu huomioon levyn loppukäyttöä pätevöitettäessä. Vaativia sisustussuunnittelijoita
miellyttää myös reunaprofiilien runsas valikoima samoin,
kun monet kiinnitys- ja viimeistelylistamallit.
Toimitusjohtaja Kari Hallman on tyytyväinen joukkueensa työhön. Hän pitää erityisen mielekkäänä työskentelyä
puunjalostuksessa sillä tasolla, jolta löytyy markkina-arvoltaan parhaimmat jalosteet. Hän uskoo, että mekaanisen
puunjalostuksen korkeimmalta tasolta tullaan löytämään
vielä runsaasti arvokkaita innovaatioita.
- Jalostustasosta kertovaa ja kansantaloudelle mieluisaa
vientimyyntiä meillä on tällä hetkellä noin neljännes laskutuksesta, mainitsee Kari Hallman.
Puucomp Oy:n osaaminen riittää myös isoihin projekteihin: Helsinki-Vantaan-lentoaseman suurkaupasta (n.22000
m2) on toimitettu noin puolet. Kun tiloja urakan etenemisen myötä vihitään käyttöön, poseeraavat Puucompin sisustuslevyt aina ansiokkaasti uutiskuvissa.

Made in Finland

Puucompin ydintuotteen suosion kivijalka on yhteistyö
ekologisen erikoisosaajan, CWP:n (Coloured Wood Products) kanssa. CWP: n toimivassa innovaatiossa käsitellään
taidolla kotimaista koivua. Läpivärjätystä viiluladelmasta
leikataan teknisen viilun tapaan näyttävää pinnoitusmateriaalia, jolle löytyy sisustuksessa monia vaativia käyttökohteitta. Yhteistyö CWP:n kanssa sopii hienosti Puucompin
yritysideaan, profiiliin ja tuotantoon.
Lineartec Oy
Verstastie 6
33470 Ylöjärvi
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+358 44 266 2771
+358 40 960 8288
www.lineartec.fi

Teksti: Jorma Koivisto
Kuvat: Puucomp/arkisto

Olympiastadionin puujulkisivun
remontti vaatii tarkkaa mitoitusta ja
todellisia kirvesmiehen taitoja
ollut ihan perustekemistä, sillä
koko ajan pitää olla kieli keskellä suuta. Työ vaatii todellisia kirvesmiehen taitoja ja ennakoivaa otetta – seuraavat vaiheet on pidettävä koko ajan
kirkkaana mielessä, sillä virheet
kostautuvat työn edetessä, paljastaa Prättälä.

Ylpeydellä
suomalaisesta puusta
Puuverhoilun kehittäjänä tunnettu Siparila toteuttaa Helsingin Olympiastadionin puu-ulkoverhouksen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kansallismonumentin puu-ulkoverhous
toteutetaan mahdollisimman
samanlaisena kuin alkuperäinen verhous. Puu-ulkoverhous
on valmis ensi vuoden loppupuolella.
Remontissa julkisivujen puuverhoukset uusitaan vanhan
mallin mukaisina, mutta korottaen kaksi metriä, jotta uudet katsomokatokset saadaan
piiloon julkisivun taakse.

Haasteena kalteva
ja kaartuva julkisivu

Rakenteellisesti aiempaa korkeammalle kurottava puujulkisivu on toteutettu itsenäisellä tukirakenteella, johon runkorakenne ja puu-ulkoverhous

kiinnitetään. Stadionin julkisivun korjaustyön suurin vaikeus
on julkisivun haastava muoto:
ulospäin kallistuvat seinäpinnat
erityisesti kaarteiden osalta.
- Tämä on kyllä ehdottomasti
haastavin kohde, mitä olemme
olleet koskaan tekemässä. Erityisesti mitoitus ja runkotyöt
ovat aiheuttaneet kovasti säätöä. Kun yhdessä työvaiheessa tehdään pieni poikkeama,
se kertautuu moninkertaisena
ulkopintaan päin tullessa, kertoo Siparilan myyntijohtaja Olli Prättälä erikoisprojektin tuomista haasteista.
Korkealla tapahtuva asennustyö
tuo oman turvallisuushaasteensa. Koska telineiden rakentaminen ei ollut mahdollista, asentajat tekevät työtään yläilmoissa kuukulkijan ja saksilavojen
päältä. Turvallisuussyistä työn

alla oleva alapuolinen alue on
täysin suljettu muilta työmaan
työntekijöiltä.

Fiksusti uutta vanhaa kunnioittaen
Olympiastadionin ulkoverhous
toteutetaan mahdollisimman
samankaltaisena kuin alkuperäinen esikuvansa. Jo tarjouspyyntövaiheessa Siparila toimitti yhteensä yhdeksän, eri
sävyissä ja eri tavalla käsiteltyä
testiseinän palaa, jotka sijoitettiin Olympiastadionin eteläpäädyn seinään kahdeksi kuukaudeksi säiden armoille. Testi
osoitti, että pintakäsittely vastaa
erittäin hyvin korkeita laatuodotuksia. Siparilan tuotteen leveyttä muokattiin hieman, jotta
se vastaisi mahdollisimman hyvin alkuperäistä.
- Voin sanoa, että tämä ei ole

Olympiastadionin ulkoverhous toteutetaan suomalaisesta PEFC-sertifioidusta, hienosahapintaisesta kuusilaudasta. Normaalia hienommassa
hienosahapinnassa maalipinta pysyy rouheampaa pintaa
paremmin, tuoden ulkoverhoukselle vaadittavaa säänkestävyyttä haastavissa olosuhteissa. Olympiastadionin ulkoverhous käsittää valtavat 9000
m2 seinäpinta-alaa. Kokonaiskuusisahatavaran määrä on jopa 500 m3. Laskennallisesti
Olympiastadionin puu-ulkoverhous sitoo jopa 500 hiilidioksiditonnia elinkaarensa aikana. Ulkoverhouksen paneelit
käsitellään teollisesti valvotuissa
olosuhteissa. Maalaussertifikaatin mukainen viimeinen maalipinta sivellään asennetun ulkoverhouksen pintaan ensi kesän
kuluessa.

Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA
Tel. (03) 872 840
ovihollola@ovihollola.fi
myynti@ovihollola.fi
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Sahayrittäjille ympäristöseloste
ensimmäisenä alan toimijana
Suomen Sahayrittäjät ry sai LÄHIPUU® -sahatavaralle ympäristöselosteen ensimmäisenä
toimijana Suomessa. Ympäristöseloste kattaa Lähipuu -tavaramerkin tuottajien elinkaariset
ympäristövaikutukset metsästä
sahan portille.

jä ja rakennettua ympäristöä
sekä rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat
happikatoa vesistöissä, ja lisäksi
uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

EPD (Environmental Product
Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää
luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset
tiedot valmistamansa tuotteen
tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan
tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia,
joita ovat ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen, otsonia tuhoavat aineet,
jotka ohentavat otsonikerrosta, sekä maaperää ja vesistöjä
happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteeme-

Ympäristöseloste tehtiin rakennustietosäätiön ylläpitämän RTS EPD -järjestelmän
mukaisesti. Timo Ripatin isännöimä Suomen Sahayrittäjät
ry on edelläkävijä teettäessään
ympäristöselosteen jäsenyrityksilleen. Tulevaisuudessa aukoton ympäristöseloste on markkinavaltti.

Lähipuun käytöstä
selvää ympäristöhyötyä
LÄHIPUU® -ympäristöselosteessa kerrotaan LÄHIPUU®
- tavaramerkkiä käyttävien
piensahojen sahatavaraan sitoutuneet ympäristövaikutukset.
Ne on laskettu erikseen ulko-

kuivatulle, siirrettävällä sahalla sahatulle ja kiinteällä sahalla sahatulle, sekä koneellisesti
kuivatulle sahatavaralle.
- Sahauspaikalla siirrettävällä sahalla sahatun ja ulkona aurinkokuivatun sahatavarakuution
hiilijalanjälki on 53 kgCO2eq.
Se on noin 7 prosenttia sahatavaran sitoutuneesta hiilidioksiidin määrästä. Kiinteän sahan pitemmät kuljetusmatkat
ja kuivatus nostavat hiilijalanjäljen suhteessa kaksinkertaiseksi, esitteli erikoistutkija Tarmo
Räty Luonnonvarakeskuksesta.
- Vaikka sahatavaran hiilijalanjälki jääkin selvästi pienemmäksi kuin muilla rakennusmateriaaleilla vastaavassa käytössä, on
sahatukkien ja valmiin sahatavaran kuljetuksilla merkittävä

rooli hiilijalanjäljen kannalta,
hän jatkoi.
Lähipuun käytöstä on selvää
ympäristöhyötyä. Jos sahatavaraa kuljetetaan myynti- ja
rakennuspaikalle esimerkiksi
100 kilometriä, se vastaa sen
koko metsien hoidosta, puun
korjuusta, ja sahauksesta syntynyttä hiilijalanjälkeä; erityisesti
fossiilisten polttoaineiden käytön vuoksi.
- Metsänhoito ja puun korjuu ovat selvästi suurin ympäristövaikutuksen lähde ulkokuivatulla puulla kaikissa
vaikutusluokissa. Koneellisessa kuivauksessa sahausjätteen
polton vaikutukset nostavat erityisesti maaperän happamoitumisen ja vesistöjen rehevöitymisen vaikutuksia, Räty sanoi.
Lähipuu® ympäristöselosteen
kattavuus

Miksi ja mikä
ympäristöseloste
Ympäristötietoisuus kasvaa koko ajan, eikä ympäristöllisiä vaikutuksia voi tänä päivänä enää
ohittaa missään tuotannossa.
Tarvitaan tutkimusyksiköitä keräämään tutkittua dataa
eri tuotteiden ympäristövaikutuksesta. Ympäristöselosteen
standardit tuottaa Rakennustieto Oy ja Rakennustietosäätiö RTS sr, joka on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja
Rakennustiedon omistajayh-

Yrittäjän puheenvuoron piti
Janne Larjama (vas.), Larjaman
Puutavaraliikkeestä. Kuuntelemassa erikoistutkija Tarmo Räty
Luonnonvarakeskus ja Petri Heino
ympäristöministeriö.
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teisö, joka vastaa koko yhteisön tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Luokituspäällikkö Laura
Sariola Rakennustietosäätiöstä
esitteli tilaisuudessa ympäristöselosteen tunnusten perusteita.
- Kaikki RTS EPD-tunnuksilla varustetut selosteet on laadittu standardin EN 15804+A1
mukaan ja kolmannen osapuolen todentamia, hän sanoi. Todentamisella varmistetaan, että tieto on luotettavaa,
yhdenmukaista, rakennustalossa varailtavissa, ajantasaisten standardien mukaista sekä
helposti jatkojalostettavissa ja
käytettävissä.
Pelkkä ympäristömerkin käyttö
ei riitä, ellei merkin takan ole
riittävästi todennettua tietoa siitä, mitä merkin takana on. Tällä
on merkitystä, sillä Rakennussäätiön RTSn RTS EPD on osa
ECO Platform -järjestelmää.
- Rakenussäätiön toiminta auditoitiin ympäristöselostetoiminnan osalta kesällä 2018 ja päätös saatiin marraskuussa 2018,
kertoi Laura Sariola. RTS EPD
-selosteen haltijalle on mahdollisuus päästä ECO Platformin
julkaisemalle hyväksyttyjen selosteiden listalle ja liittää ECO
Platform -logo selosteen yhteyteen.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen luovutti Suomen Sahayrittäjät ry:n Lähipuu ympäristöselosteen, eli
EPD:n. Sahayrittäjät ry on ensimmäinen saha-alan toimija, jolla tämä nyt käytössä.
lisuudelle, puuteollisuudella ja
tulevaisuudessa myös puusepänteollisuudelle sekä kalustepuolelle. Kerätty, tutkittu ja todennettu tieto kerätään jatkossa
yhteen tiedostoon, joten tuotteista tarvitaan BIM-yhteensopivaa ja luotettavaa ympäristötietoa (EPD). Tämän jälkeen
vastuullisen rakentamisen, ja
jopa puutuotteiden tuotannosta tulee helppoa, kustannuksiltaan edullista ja ymmärrettävää
ja arkipäiväistä.

- EcoPlatform logo takaa selosteen hyväksyttävyyden kaikissa Euroopan maissa toimivien
EPD-ohjelmien puitteissa 16
maahan, jotka ovat ECO Platformin jäseniä.
Ympäristöselosteita ollaan laatimassa, tai tullaan laatimaan
jatkossa myös HHirsitaloteol-

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Luokituspäällikkö Laura Sariola, Rakennustietosäätiö.

LÄHIPUU® on Suomen Sahayrittäjät ry:n sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen
Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle -projektin (TutKi) yhteistyön tuloksena syntynyt tavaramerkki.
Sen avulla sahayrittäjien jäsenyritykset erottuvat markkinoilla ympäristötietoisuutensa ansiosta ja nostavat
toimialan yritysten tunnettuutta ja profiilia. LÄHIPUU®-ympäristöseloste (EPD) on tuotettu Rakennustietosäätiön määrittelemien kriteerien pohjalta.
Selosteen Suomen Sahayrittäjille toteutti Luonnonvarakeskus Luke Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle -projektissa.
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KOMMENTTI

Tutkittua tietoa propagandaa vastaan
Yrittäjän aika menee yrittämiseen. Asiakkaiden tilausten valmistamiseen ja lähettämiseen. Kun tilauskirjat ovat
punaisena, aikaa ei jää mihinkään muuhun. Jo metsien sertifiointiasetus nostatti niskakarvoja ja sai yrittäjien hiukset pystyyn. Ajat muuttuvat,
ilmaston muutoksesta puhutaan yhä enemmän ja jokaisella teollamme on vaikutuksia ympäristöömme.
Tutkijoiden ja toimijoiden
yhteistyötä kaipaisi lisää, sillä
tiede tarjoaa tutkituinta saatavissa olevaa nykytietoa ja kehittyy jatkuvasti. Tällä hetkellä asiat sotkeentuvat sosiaalisen median jättiyritysten

tietojenkeruualustoilla, kuten Helsingin yliopisto entinen rehtori Risto Ihamuotila
toteaa Helsingin Sanomissa
9. tammikuuta. Artikkelissa,
jossa ”Tieteilijät ovat saaneet
tarpeekseen ja haluavat käydä puolustusasemista hyökkäykseen vääriä uskomuksia
ja suoria valheita sekä propagandaa vastaan”. Toivon, että
näin käy.

myymään puhtaasti tuotettua
tuotetta. Ilman tutkimusta se
on pelkkää propagandaa. Tähän kohtaan tekee mieli jälleen lainata suoraan HS:n
tutkijoiden artikkelista tutkijatohtori Johanna Vuorelman
lausetta: ”Faktoilla hukuttamisen sijaan Vuorelma suosisi yhteistä tilannekuvaa, joka
”pitää sisällään erilaisia tietopohjia.”

Toivon myös, että tutkijat
suhtautuisivat arvostavalla
ymmärryksellä tuottavaa työtä tekevien yrittäjien asemaan
ja osaisivat myydä tutkimustensa hyödyt yrittäjille. Ympäristöseloste ja vihreän jalanjäljen aukottomuus auttaa

Tänä keväänä on eduskuntavaalit, joissa ympäristöasiat
tulevat varmasti olemaan keskiössä. On tärkeää, etteivät äänestäjät harhaudu populistien
lauseiden viidakkoon, vaan
saavat mahdollisimman paljon oikeaa todennettua tietoa,

keittiö- ja kalustesuunnitteluohjelmistot

Vertex Systems Oy
Vaajakatu 9, 33720 Tampere
Puh. 03 313411
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siitä mikä vaikuttaa mihinkin.
Me puusta elävät voimme
vain todeta, että: Puun käyttö on vaikutusmahdollisuutesi ilmaston lämpenemistä vastaan! Tutkitusti.
Tuula Uitto

UUTINEN

Kaluste- ja valaistusalan uudistajat
loivat saumattoman palveluketjun
Kalustealalla tukkukauppaa
harjoittava Helatukku Finland Oy sekä valaistus-, sähkö- ja sisustusalan yritys KVS
Oy ovat yhdistyneet omistusjärjestelyjen myötä sisaryrityksiksi. Järjestely tuo keittiövalmistajille, puusepille sekä
rakentajille uuden, saumattoman palveluketjun. Ketju
ulottuu kalusteteollisuuden
tuotteista ja talojen valaistus-,
automaatio- ja sisustussuunnittelusta aina sähköasennuksiin asti. Yritysten tavoitteena
on laajentua kotimaassa ja saavuttaa kasvua myös kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksillä on yhteinen emoyhtiö, kotimainen HtF Group Oy.
Helatukku Finland tuo maahan ja myy ratkaisuja kiintokalustevalmistajille. Nykyisin yritys valmistaa lisäksi itse innovatiivisia kotimaisia
LED-valopeilejä. Niihin on
kehitetty erikoisratkaisuja, kuten peilien läpi tuotavat pistorasiat. Uutta on myös Ledcut
eli LED-nauhojen suunnittelu ja mittatilausvalmistus.
Yhtiön kumppaniverkostoon
kuuluu keittiö- ja kiintokalustevalmistajia, puuseppiä,
huonekalu- ja rakennusteollisuutta sekä rauta- ja sisustusliikkeitä.
KVS kehittää ja tuo maahan
LED-tekniikkaa sekä suunnittelee ja asentaa valaistuksia. Yritys on rakentanut palvelukonseptinsa siten, että se
voi tarjota asiakkailleen sähkösuunnittelun ja automaation,
valaistuksen, sisustussuunnittelun sekä sähköurakoinnin ja
asennukset.

Saumattomasti suunnittelusta toteutuksiin
- Alalla on paljon muutostrendejä, ja tulevaisuudessa asiakkaat odottavat laajempia palvelukonsepteja. Olemme ottaneet tämän huomioon omassa
strategiassamme, Helatukun
toimitusjohtaja Ari Pölkky
toteaa.
- Monesti alan ratkaisut merkitsevät palvelujen ja tuotteiden hankkimista useilta
suunnittelijoilta, valmistajilta ja urakoitsijoilta. Tällöin ei
aina puhuta samaa kieltä, ja
virheitä ja viivästyksiä sattuu.
KVS tuo palvelukokonaisuuteemme kokonaisen valo- ja
sähköosaamisen. Näin pystymme lupaamaan asiakkaillemme tuotteiden lisäksi laajat ja saumattomat toteutukset
suunnittelusta asennukseen.
- Pelkkä suunnittelu ei todellakaan riitä, sillä sähköurakointialalla ei tunneta riittävästi
valaistusta, vuonna 2013 perustetun KVS:n toimitusjohtajaJukka Asp kommentoi.
- Me etsimme ratkaisuja myös
vaativiin tiloihin, jolloin tarvitaan syvää tietämystä ja mittauksia esimerkiksi valon vaikutuksista ja jakautumisesta tilassa. KVS:n osaaminen
merkitsee jatkuvaa testaamista, valokulmien ja optiikoiden tutkimista sekä ratkaisujen koettelemista erilaisissa
ympäristöissä ja tietyillä pinnoilla, Jukka Asp kuvailee.
KVS:n perustaja Jukka Asp
on suunnitellut valaistuksia
sivutyönään jo yli 20 vuotta.
Itse asiassa sähkö ja valo ovat

olleet hänen intohimonsa
lapsuudesta asti. Monipuolinen osaaminen on syventynyt
alan opinnoissa ja vaativissa
työtehtävissä vuosien varrella.
Asp siirtyi kokoaikaisesti yrityksen johtoon Helatukun
kanssa tehdyn järjestelyn toteuduttua.

Kasvuodotuksia ja uusia
konsepteja
Molempia yrityksiä yhdistää
halu kehittää uutta ja tuottaa
innovaatioita suomalaiselle rakennus- ja kalustealalle.
- Sisustussuunnittelijamme
ovat todella hyvin kartalla tulevaisuuden trendeistä ja asiakkaiden odotuksista. Helatukulla on puolestaan runsaasti
sisustuspuolen ratkaisuja, joiden käyttöä me voimme laajentaa koko kodin sisustukseen. Meillä on kovat kasvutavoitteet, ja nyt myös

Jukka Asp vas. ja Ari Pölkky
yhdistivät kahden yrityksen
osaamiset saumattomaksi
palvelukokonaisuudeksi.
kapasiteettia hoitaa suuria
kokonaisuuksia. Kun osaamiseemme lisätään Helatukun
vankka kokemus ja kansainväliset verkostot, pystymme
yhdessä tuottamaan alalle uusia vetovoimaisia konsepteja,
Jukka Asp summaa.
Helatukku on onnistunut viime vuosina noin 10 %:n vuosittaiseen kasvuun, ja suunta
aiotaan pitää samana. Toiminnan laajentuessa odotettavissa
on myös lisää työpaikkoja.
Helatukun periaatteisiin kuuluu muun muassa työympäristöä, sosiaalista vastuuta ja laillisuutta koskevat eettiset säännöt, jotka koskevat myös tavarantoimittajia.
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PUUSEPPÄRISTEILY

Puuseppäristeilyllä

ennätysmäärä yrittäjiä
Puualan opiskelijoiden, opettajien ja alan yrittäjien ensimmäinen
yhteinen risteilymatka Tukholman huonekalumessuille oli
onnistunut. Risteily toteutettiin idealla päivä Tukholmassa.

Hienopuuseppä Jari Karppinen, pakkaaja Heikki Erkamo, ER-Pahvityö Oy.

Ukkopuun Krista ja Lauri Laitinen sekä Retulansaaren Puusepät Juuso
Laurila.

Risteily oli erinomaista verkostoitumisaikaa. Oppilaitoksista
mukana olivat IKATA, TREDU ja Salo, puusepänteollisuusalalta matkalle osallistui konetoimittajia, puutoimittajia, puupäitä, pahvipäitä, taivuttajia, suunnittelijoita, sekä opettajia ja
oppilaita.

Miniseminaarissa oli vapaaehtoinen tapaaminen laivan MusicMeisterissa tiloissa. Siellä jokaisella oli mahdollisuus kertoa
omasta toiminnastaan lyhyessä omassa infossaan. Keskustelu oli
rentoa ja mukaansa tempaavaa. Satamasta oli järjestetty oma
bussikuljetus huonekalumessuille, jossa vietettiin kokonainen
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PUUSEPPÄRISTEILY

Peukkua verkottumisristeilylle näyttävät Jarkko Puska Novo Wood, Tuukka
Virkkilä, Nukkuville ja Jaakko Järvi Puulon.

Arto Korveranta, Petri Levonen, Projecta ja Petri Korveranta Korvernannan
Veljekset vaihtoivat ajatuksia risteilyn miniseminaarissa.

päivä. Messuista risteilyväki totesi, että uniikkituotteiden osuus
oli suurempi kuin ennen. Messuilla puualan opiskelijat verkottuivat ja saivat uusia ideoita suunnitelmiinsa.
Molempina iltoina oli yrittäjillä mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja yhteystietoja matkaan osallistuvien kesken. Tältä risteilyltä haluttiin jättää turha tärkeily pois ja jättää aikaa aidoille
keskusteluille.
Puualan opiskelijoiden, opettajien ja alan yrittäjien yhteiseen
risteilymatkaan Tukholman huonekalumessuille osallistui ennätysmäärä yrittäjiä. Risteilyn moottorina toimivat IKATAn Arto
Anetjärvi ja 30 vuottaan tänä vuonna juhliva Puuviesti.
Puualan opiskelijat opettajineen ovat tehneet risteilymatkoja
Tukholman huonekalumessuille jo 26 vuotta. Tällä kertaa mukana oli ennätysmäärä myös alan yrittäjiä. Odotettavissa on,
että yhteisestä risteilymatkasta Tukholman huonekalumessuille
tulee perinne. Kannattaa laittaa ensivuoden messut jo kalenteriin, vinkkasi Arto Anetjärvi lähtijöille.

Formesan Rami Aaltonen, Eurotecin Veijo Jaakkola sekä Kliks Heinolan
Valmistamon Heikki Saastamoinen.

Puuseppäopettajat Ismo Pentinlehto (Tredu), Juha Jokinen (IKATA-SASKY),
Timo Kaasinen (SSKY- Salon seudun koulutuskuntayhtymä), Jukka Jussila
(Tredu), Jenne Pessinen (SSKY- Salon seudun koulutuskuntayhtymä),
Seppo Erkkilä (Tredu), Arto Anetjärvi (IKATA-SASKY) ja Raimo Tähkäpää
(ex-ope SSKY- Salon seudun koulutuskuntayhtymä)
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TUKHOLMAN HKL -MESSUT

Maailman johtava skandinaavisen
suunnittelun tapahtuma
Tukholman huonekalumessujen voidaan sanoa edelleen olevan maailman johtava skandinaavisen suunnittelun tapahtuma. Ovathan messut selkeästi
huonekaluteollisuuden ja valaisinmuotoilun skandinaavinen näyteikkuna maalimalle,
sillä ne vetävät ostajia, arkkitehtejä, suunnittelijoita ja toimittajia yli 100 maasta.
Messut houkuttelevat vuosittain noin 40 000 kävijää, ja yli
30 prosenttia heistä tulee ulkomailta. He pääsevät tutustumaan noin 700 yrityksen
osastoihin, joista 300 on kansainvälisiä yrityksiä, ja täyttävät
messuhallin 70 000 neliömetriä. Noin 80 prosenttia kaikista
näyttelyn yrityksistä on Skandinaviasta.

Tämän vuoden Tukholman
huonekalumessuilla oli paljon
puuta ja viimeisimmät skandinaavisen muotoilun trendit.
Suomalaiset suunnittelijat ja
valmistajat esiintyivät messuilla yhteensä lähes 50 osastolla.
Messut Tukholmassa on monelle valmistajalle ja muotoilijalle edullisin ja helpoin tapa
tuoda osaamistaan esiin kansainvälisille markkinoille.

Toisaalta suuria eroja ei julkisten ja kotiin sopivien huonekalujen osalta enää ole, nykyiset
sohvat, tuolit ja pöydät sopivat yhtä hyvin julkitilaan kuin
kotiinkin. Julkitilavaatimukset
ovat kovempia.

Värimaailma oli messuilla skandinaavisen rauhallinen, murrettu harmaa ja ruskea. Nahkaisissa kalusteissa perinteisen mustan rinnalla nähtiin myös konjakinväriä.

Lue lisää www.puuviesti.fi

Julkisia kalusteita
yhä enemmän
Messuilla oli alueet sekä julkisille kalusteille että kotiin sopiville huonekaluille. Julkisen
puolen kalusteet kasvattavat
osuuttaan huonekaluteollisuudesta sen sijaan kotihuonekalupuoli supistoo ja erikoistuu.

Himmee, suunnittelee ja valmistaa
korkealaatuisia designvalaisimia.

Lisää kuvia Tukholman huonekalumessuilta
www.puuviesti.fi
Poiat käynnistivät oman huonekalumalliston vuonna 2014. Suunnitteluyhteistyötä
he
16tekevät Antrei Hartikaisen kanssa.
WWW.PUUVIESTI.FI

KOULUTUS

Ennätysmäärä opiskelijoita aloittaa puuteollisuusalan
ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksessa Punkaharjulla
36 uutta opiskelijaa aloitti
puuteollisuuden ammattitutkinnon opinnot SAMIedun
Pohjolankadun kampuksella SAMIedun ja Metsä Woodin järjestämässä oppisopimuskoulutuksen aloitustilaisuudessa. Opiskelijamäärä on
suurimpia, mitä tähän saakka
on kerralla otettu, sanoo Metsä Woodin Punkaharjun tehtaiden henkilöstöpäällikkö Ari
Leppänen.

osaamisalan suorittanut opiskelija työskentelee puulevyteollisuuden eri prosessien
käyttö- ja valvontatehtävissä.
Oppisopimuskoulutus kestää
työn ohessa noin 1,5 vuotta ja
se toteutetaan MetsäWoodin
Punkaharjun tehtailla. Koulutuksen järjestäjänä toimii Ammattiopisto SAMIedu ja vastuukouluttajana SAMIedun
puualan opettaja Matti Huopalainen.

Nyt tammikuussa alkanut uudistunut puuteollisuuden ammattitutkinto, puulevyteollisuuden osaamisalan oppisopimuskoulutus on pilotti, jota
on valmisteltu jo pitkin viime
syksyä. Uudet tutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan
1.1.2019. Puulevyteollisuuden

Myös Huopalainen on uuden
edessä, kun hän saa luotsattavakseen kolme oppisopimusryhmää.

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340

- Tämä tuo mukavaa vaihtelua
perusopetuksen rinnalle, kiittelee Huopalainen, joka siis
viettää jatkossa osan työpäivistään Punkaharjulla.

Oppisopimus on joustava,
yksilöllinen ja käytännönläheinen tapa hankkia ammatti työtä tekemällä. Oppisopimus perustuu opiskelijan,
työnantajan ja koulutuksen
järjestäjän väliseen sopimukseen, joka edellyttää palkallista työsuhdetta ja työnantajan
sitoutumista koulutustehtävään. Sopimus voidaan solmia
uuteen tai jo voimassa olevaan
työsuhteeseen, myös yrittäjälle. Oppisopimuksella opiskelu
on mahdollista niin nuorille
kuin aikuisillekin. Opiskeluajasta noin 80 % on työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen tavoitteena voi olla
ammatillinen perustutkinto,
ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai ammatillista

osaamista täydentävä muu
koulutus.
Puuteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Punkaharjun Kerto LVL-linjan
investoinnilla vastataan rakentamisessa käytettävien puutuotteiden kasvavaan kysyntään. Tuotanto uudella Kerto
LVL-linjalla käynnistyy kevään 2019 aikana ja puuteollisuuden ammattitutkinnon
opiskelijat työllistyvät kertoja vaneriprosessin eri tehtäviin
Punkaharjun tehtaille.
Ammattiopisto SAMIedu

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILUJA LAMINAATTIPINTOJA
WWW.PUUVIESTI.FI

17

Kuhmon oppisopimuskoulutuskokeilu onnistui
Kuhmossa pari vuotta kestänyt talonrakennusalan oppisopimuskoulutuksen kokeilu onnistui hyvin. Opinnot
aloitti seitsemän juuri peruskoulun päättänyttä nuorta.
Heistä kuusi suoritti rakennusalan perustutkinnon viime marraskuussa.
Nyt nuoret ovat joko töissä,
suorittamassa varusmiespalvelustaan tai jatkamassa opintoja.
Metsästä ja puunjalostuksesta pitkälti elävässä Kuhmossa oli aiemmin Kainuun ammattiopiston toimipaikka,
jossa pystyi suorittamaan rakennusalan perustutkinnon

18
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talonrakennusalalle. Toimipiste suljettiin keväällä 2016,
jolloin heräsi huoli osaavasta
työvoimasta.
Kuhmon kaupunki tarttui toimeen ja käynnisti yhdessä Kainuun ammattiopiston kanssa
oppisopimuskoulutuksen elokuussa 2016. Kaupunki teki
myös työsopimukset opiskelijoiden kanssa.
Ryhmän ohjaajan, opettaja
Aapo Mikkosen mukaan 28
kuukautta kestäneestä koulutuksesta valtaosa eli 18 kuukautta oli työssä oppimista. Lähiopetus tapahtui normaaliin tapaan luokkatiloissa.
Sen aikana nuoret suorittivat

kielten, matematiikan ja muiden yleisaineiden opinnot.

yritykset tulivat nuorille tutuiksi, Mikkonen kertoo.

Puukoulu
ainutkertainen kokemus

Kuhmon CLT-rakenteisen
Tuupalan koulun rakentaminen osui koulutuksen kannalta nappiin.

Ryhmä sai mukavasti asiakastöitä, ja niiden vaativuus kasvoi koulutuksen edetessä. Rakentamisen perusteita opiskeltiin tekemällä halkoliiteri.
Opiskelijat pääsivät kunnolla
työnmakuun, kun he saivat
toimeksiannon mökkisaunan
rakentamisesta.
Kantolan teollisuusalueen yritykset lähtivät mukaan ottamalla opiskelijoita viikon mittaisille tutustumisjaksoille.
- Kaikki Kantolan puualan

- Opiskelijat pääsivät työmaalle timpurin ohjaukseen. Koulun rakentaminen oli aivan
ainutlaatuinen mahdollisuus.

Teemu Laitinen (toinen vas.),
Aleksi Sorjonen ja Eetu Mikkonen
ovat hyvin tyytyväisiä saamaansa työelämälähtöiseen koulutukseen. Ryhmää ohjanneelta
opettaja Aapo Mikkoselta (vas.)
on tiedusteltu, onko koulutukselle tulossa jatkoa.

KOULUTUS

Opettaja Aapo Mikkonen on saanut
oppisopimuskoulutuksesta hyvää palautetta.

Koulun rakentaminen
oli aivan ainutlaatuinen
mahdollisuus.

Nuoret saivat sieltä lisäksi
hyvää palautetta, Mikkonen
iloitsee.

Töihin heti
valmistumisen jälkeen
Kaksi opiskelijaa pääsi työssäoppimisjaksolle kaupungin
vuokrataloyhtiön korjausrakentamisen kohteeseen. Neljä
sai työssäoppimispaikan massiivipuuelementtejä valmistavasta Elementti Samposta,
jonne he myös työllistyivät
heti valmistumisensa jälkeen.
Tällä hetkellä yksi nuorista
suorittaa varusmiespalvelusta,
mutta työt jatkuvat heti reserviin pääsyn jälkeen.

Elementtitehtaalla työskentelevien Eetu Mikkosen, Aleksi Sorjosen ja Teemu Laitisen
mielestä parasta koulutuksessa
oli työelämälähtöisyys. Töihin
menokin sujui helposti, koska yritys ja työkaverit olivat
jo tuttuja. Nyt töitä on takana pari kuukautta. Tehtävät ovat olleet pitkälti samoja
kuin opintojen aikana, mutta
uusiakin asioita on jo ehditty oppia.
- Työllistymisen kannalta oli
tärkeää, että työnantaja tiesi, mitä nuoret osaavat. Elementtitehtaan edustajat osallistuivat näyttöjen arviointiin,
Aapo Mikkonen huomauttaa.

Yritykset:
Olkaa aktiivisia!
Rehtori Raimo Sivosen mukaan Kainuun ammattiopisto halusi kokeilla uutta koulutustapaa, vaikka haasteitakin oli. Oppisopimuskoulutuksesta ammattiopistolla
on paljon kokemusta, mutta
yleensä opiskelijat ovat varttuneempia.

- Kuhmon ryhmä koostui
juuri peruskoulun päättäneistä nuorista. Sen takia ohjaukseen piti kiinnittää erityistä
huomiota. Myös yleisaineiden opetus vaati miettimistä.

edetä tekemällä yrityksen
kanssa koulutussopimus ja
sen jälkeen oppisopimus, hän
esittää.

Sivonen toteaa, että Kuhmon kaltaisten harvaan asuttujen alueiden osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa
on haasteellista ja uusia koulutusmuotoja on mietittävä.
Nuorista halutaan pitää kiinni, koska suuremmilla paikkakunnilla suoritettujen opintojen jälkeen paluu kotiseudulle
ei välttämättä houkuttele, ellei
opiskelujen aikana ole tarjolla selkeää kuvaa työmahdollisuuksista.

- Nuoriin kannattaa pitää yhteyttä jo yläasteella ja tarjota
kesätyötä. Yhteys säilyy, kun
kesätyötä tarjotaan myös ammattiopintojen aikana.

Kuhmon kokeilu antoi oppilaitokselle hyvää kokemusta. Tulevaisuudessa pitää Sivosen mielestä rakentaa yhä
enemmän yksilöllisiä opintopolkuja. Hän on miettinyt
mallia, jossa nuoret tulisivat
ensimmäiseksi vuodeksi lähiopetukseen oppilaitoksen suojiin. Näin koulutuksessa pystyttäisiin ottamaan paremmin
huomioon harvaan asuttujen
alueiden eri alojen ammatillisen osaamisen tarve.

Sivonen korostaa yritysten
roolia.

Sivonen muistuttaa, että ammattiopistoilla on omia rekrytointikanavia, joita työnantajat voivat käyttää.
- Kainuun ammattiopistossa
välitetään Vilman kautta yritysten työpaikkailmoituksia
kaikille oppilaitoksen opiskelijoille. Se on ihan hyvä kanava.
Teksti ja kuvat:
Tuulikki Huusko

- Tämän jälkeen voitaisiin

Rehtori Raimo Sivonen kannustaa yrityksiä pitämään nuoriin aktiivisesti yhteyttä jo yläasteelta lähtien ja tarjoamaan heille kesätyötä.
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19

Puutuotealan ja puurakentamisen
nykyinen koulutustarjonta riittämätöntä
Ala vaatii ripeitä toimia puun käytön osaamisen ja
koulutusmäärien nostamiseksi tarvittavalle tasolle.
Näin todettiin puutuoteteollisuuden Helsingissä järjestetyssä koulutusseminaarissa, jossa julkistettiin samalla selvitys
’Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen kilpailukyvyn varmistaminen koulutuksen kehittämisen avulla’ -selvitys. Selvitys tehtiin Metsämiesten Säätiön sekä
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön rahoituksella. Sen tarkoitus on muodostaa
kokonaiskuva alan koulutustarjonnan nykytilasta ja näköpiirissä olevista muutoksista.
Puurakentaminen yleistyy nyt etenkin
kaupunkirakentamisessa. Alalle syntyy
uusia yrityksiä ja rakentamiseen kehitetään uusia järjestelmiä. Erityisesti päiväkoti-, koulu- ja kerrostalohankkeita on
käynnistynyt viime vuosina paljon. Kasvun arvioidaan jatkuvan.
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Yritysten kasvaessa puutuoteteollisuuden
ja puurakentamisen kasvun pullonkaulaksi on osoittautunut osaavan työvoiman saanti. Kilpailu työvoimasta on kovaa, myös kasvukeskusten ulkopuolella,
jossa puualan yritykset usein sijaitsevat.
Samanaikaisesti alan koulutustarjonta
on romahtanut kaikilla koulutusasteilla.
Puurakentamisen vaativimpiin suunnittelutehtäviin ei koulutusta edes ole tarjolla.

Koulutuksen sisältö jäljessä
Osaamisvaatimukset ovat nyt huomattavasti aikaisempaa korkeammat. Toimialalla on odotettavissa digiloikka, automaation käyttö kasvaa vauhdilla ja myös
robottien käyttö lisääntyy. Tietotekniikka on läsnä kaikissa tehtävissä, tehtailla kunnossapito ja tuotannon ohjaus on

yhä vaativampaa. Organisaatiot madaltuvat, työntekijät toimivat itseohjautuvissa
tiimeissä. Vaihetyöntekijöiden määrä vähenee siinä, missä automaatio osaajia tarvitaan yhä enemmän.
Tällä hetkellä totuus on se, että puualan
koulutusmäärät ovat romahtaneet kaikilla koulutusasteilla. Ammatillisen tutkinnon koulutuspaikat ovat puolittuneet.
Ammattikorkeakouluissa puutekniikan
opetusta on tarjolla kolmannes entisestä
ja vain yhdessä oppilaitoksessa. Yliopistoissa puutekniikka ei tarjota enää pääaineena ja puurakentamisen opintojakin on
tarjolla vain rajallinen määrä.
Puurakentaminen tapahtuu yhä enemmän sisätiloissa, uudet menetelmät kuten
CLT ja LVL -tekniikoilla talot valmistetaan valmiiksi komponenteiksi sisätiloissa, josta ne siirretään suoraan rakennuspaikoille.

KOULUTUSRAPORTTI
Myös rakennusinsinöörikoulutus on nopeasti päivitettävä vastaamaan puurakentamisen pätevyysvaatimuksia, sillä puurakentamisessa siirrytään yhä vaativampaan
suunnitteluun, kun puu yleistyy suuren
mittakaavan rakentamisessa ja myös infrarakentamisessa.
Rakennesuunnittelupätevyyksiä tarvitaan
myös puutuoteteollisuuden palveluksessa. Ammattikorkeakouluista vain kaksi
tarjoaa laajempaa puurakennesuunnittelun opetusta. Vaativien rakenteiden suunnittelupätevyys on hankittavissa lähinnä
vain kurssimaisen täydennyskoulutuksen
kautta. Pätevien suunnittelijoiden kysyntä ylittää tarjonnan.

Korjaavat keinot otettava
ripeästi käyttöön
Opettajien täydennyskoulutukseen on
satsattava, kiireellisimpänä puurakentamisen opetusmateriaalin ja -resurssien
saattamiseksi kattamaan nykyiset teollisen puurakentamisen menetelmät. Ammattikorkeakouluissa osaamista ja kurssitarjontaa tulee jakaa koulujen kesken.

Oppimateriaalia tarvitaan tukemaan sekä lähi- että verkkopohjaista koulutusta.
Yliopistoissa opetustarjontaan olisi kehitettävissä ratkaisu luomalla puutekniikan,
rakentamisen ja arkkitehtuurin yhteinen
koulutusohjelma.

Yhteistyötä tiivistettävä ja vetovoimatyöhön satsattava
Teollisuuden pitää sitoutua yhteistyöhön
oppilaitosten kanssa pitkällä tähtäimellä.
Alan tarjoamien mahdollisuuksien viestimiseen tulee panostaa ja yritysten tulee osaltaan kantaa vastuu alan maineesta. Huoli osaajista on aiheellinen ja ajankohtainen. Alalle on aukeamassa runsaasti
avoimia työpaikkoja. Yhden arvion mukaan esivalmistusrakentamisen puolelle
avautumassa yli 1000 uutta työpaikkaa ja
monitaitoisille osaajille yli 500 työpaikkaa!

Mika Rytky kertoo, että puurakentamisen
vienti vaatisi vahvan tuotteistamisen. Nyt
suunnitteluun ja tuotteistamiseen ei löydy
osaajia koko maasta. Hän on myös huolestunut maan sisäisestä epätasapainosta:
- Puuta jalostetaan pohjoisessa, mutta
alan koulut ovat etelässä. Mistä löydetään osaajat kasvaviin yrityksiin, hän kysyy aiheellisesti.
Aineisto: Puutuoteteollisuus ry
Kuva: Tuula Uitto

Puurakentamisen vienti vaatisi
erityisen kehitysponnistuksen
Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännällä toimivan PRT-Forest Oy:n konsernijohtaja

Konserninjohtaja Mika Rytky PRT-Forest Oy:ltä herätteli
seminaariväkeä räväkillä kommenteillaan.
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Lasiseminaari

Tampere -talolla
Puutuoteteollisuus ry:n, Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Suomen Tasolasiyhdistyksen vuosittainen yhteinen Lasiseminaari järjestettiin Tampere-talolla. Tämän vuoden seminaarin
teemoissa oli esillä rakentamisen suhdannekatsauksen lisäksi mm. luonnonvalon vaikutus,
sopimuskäytännöt, suunnittelijoiden tietotarpeet sekä ympäristöhaasteet.
Matti Kuittinen Ympäristöministeriöstä esitys koski hiilijalanjäljen lisäksi myös hiilikädenjälkeä. Hiilijalanjälki tulee
rakennusmääräyksiin vuonna
2025 ja ne koskevat mm. valmistusta, rahtia, käytön aikainen energian kulutus sekä käytön jälkeistä purkua ja kierrätystä. Hiilikädenjälki tarkoittaa
mm. kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, sekä hiilivarastoja.
Näillä YM ohjaa rakentamista
vähämuoviseen ja vähähiiliseen
suuntaan. Meidän on Suomessa
mietittävä myös miten me osaltamme voimme hidastaa ilmaston lämpenemistä. Puuikkuna
ja puu yleensä on pitkäkestoinen hiilivarasto.
Kimmo Rautiainen Pientaloteollisuus ry:stä kertoi uutisia
uudistettavasta ääniympäristöasetuksesta. Nykyisin voimassaoleva asetus ei ole mahdollinen se nostaisi myös rakennuskustannuksia useilla tuhansilla
euroilla. PTT on tämän ääniympäristöasetuksen myötä
havainnut, että rakenteista on
vain vähän mitattua dataa, jolle oli jatkossa hyvinkin tilausta.

Seminaariin osallistui
noin 100 alan yrittäjää.
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Luonnonvalosta keskustellaan
nyt paljon etenkin Euroopassa.
Erityisesti skandinaavit arvostavat luonnonvaloa suuresti johtuen pitkälti talven pimeydestä.
Luonnonvalosta on tutkittua
tietoa miten se parantaa ihmisten työn tuottavuutta, hormoonitasoa sekä kotien viihtyvyyttä. Lisäksi luonnonvalon suosiminen säästää energiaa.
Rakentamisen uudet asetukset
asettavat suunnittelijalle yhä
suuremman vastuun. Vastuuta on joiden toimesta yritetty työntää teollisuudelle. Onneksi hyvääkin osaamista löytyy, mutta ei aina. Seminaarissa keskusteltiin keinoista, joilla
teollisuus ja suunnittelija voivat
paremmin ymmärtää toisiaan.

Kari Vikman kertoi tilaajan näkökulmia lasirakentamiseen.

Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua yritysten uutuustuotteisiin ja keskustella
ajankohtaisista asioista yritysten näyttelytiloissa.

Seminaariin olivat tervetulleita kaikki kiinnostuneet lasialan ammattilaiset. Osallistujia
oli yhteensä noin 100 henkeä
ja heitä oli tullut kaikilta aloilta.
Teksti: Janne Liias
Kuva: Jenni Heikkilä

Jari Uoti, AGC

Matti Kuittinen, ympäristöministeriö

Maria Lindqvis,t Sweco.

Pakkauksella on

Merkitystä -näyttely
Suomen paras piensarjoina aaltopahvisia pakkauksia valmistava yritys
ER-Pahvityö järjestää helmikuun ajan
pakkausnäyttelyn ProPuun näyttelytiloissa Lahdessa. ER-Pahvityö Oy:llä on
tuotantoa Lahdessa ja Leppäviralla.

Näyttelyssä on esillä ER-Pahvtyön asiakkaiden pakkauksia. Tuotteitaan näyttelyyn ovat tuoneet: ISKU, Rudolf -tuoli, TAPIO ANTTILA, Aski, Mixrack ja
Punnus valaisin, Puusepänliike
M.RUHBERG, domus -tuoli,

- Hyvä pakkaus on informatiivinen,
käytännöllinen ja taloudellisesti optimaalisin ratkaisu. Sen mukaisesti
suunnittelutyössä huomioidaan muun
muassa graafinen suunnittelu, ulkonäkö, rakenteet, materiaalivaatimukset,
pakkausmallit ja lainsäädäntö.

PUULON, safari -tuoli, SECTO DESING -valaisimet,
Octo, Atto, Owalo pendant,
Nikari Prest-jakkara, Interface
Pilleri -sohvapöytä, MUOTO2
-tuotteita ja Puusta Suomesta
-kirja pakkauksineen.

Teetä tarpeeseen:

MITTATILAUSLAATIKOT

Sinun ei tarvitse suunnitella itse pakkausta
tai miettiä mikä pakkauskoko on sopivin
tuotteellesi kun otat pakkauslaatikon meiltä.

TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN

Mittaat itse vain tuotteesi pituuden (L), leveyden (B)
ja korkeuden (H), kerrot meille pakattavan tuotteen
erityisvaatimukset, kuljetustarpeet sekä haluamasi
määrän ja toimitustavan.

0201

H
B

L

0215

B

H

•

Tieto pakkauksen sisällöstä auttaa
meitä suunnittelemaan juuri
oikeanlaisen pakkauksen sinulle

•

Valmistamme pakkauksiin myös
sisäosia joilla tuote pysyy paikoillaan

•

Meiltä myös pienet määrät
mittojen mukaan

•

Kotimaisuus, hinta, laatu ja
toimitusaika ovat valttimme!

L

B+
H

L+
B

H+

0301

L

KATSO LISÄÄ MALLEJA JA PYYDÄ TARJOUS!
www.erpahvityo.
www.erpahvityo.fi

www.wellmanpak.fi

ER-PAHVITYÖ OY

WELLMANPAK

Lemminkäisenkatu 5-7, 15201 LAHTI

Tervonlammentie 6, 79100
Leppävirta
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Kelo-puukerrostalosta tulee
maamerkki Rovaniemelle
Rovaniemelle, lähelle Lapin yliopistoa valmistuu kahdeksankerroksinen puutalo.
Kelo-nimiseen rakennukseen
tulee yli sata vuokra-asuntoa
opiskelijoille.
Työt ovat edenneet nopeasti.

Talo rakennetaan CLT-tilaelementeistä, jotka on varusteltu
valmiiksi jo tehtaalla. Kelosta
tulee kaupungin korkein asuinkerrostalo.
Kelon rakennuttaja on opiskelijoille asuntoja vuokraava Domus Arctica -säätiö, joka omistaa ennestään 31 kerrostaloa ja
1 022 asuntoa. Kelon kaikki
103 asuntoa ovat eri kokoisia
yksiöitä, koska säätiö halusi lisätä niiden tarjontaa.
Kelo on säätiön ensimmäinen
puurakennus. Ajatus puurakenteisesta talosta täsmentyi
toiminnanjohtaja Kirsti Saviaron mukaan kampusalueen
kaavoituksen aikana. Lähtökohtana alueen kehittämisessä tiloineen ja palveluineen

on houkutella tulevaisuudessa
kaupunkiin opiskelijoita. Kelo
edistää tavoitetta omalta osaltaan.
- Tavoitteena on rakentaa opiskelijoille turvallinen ja terveellinen asuintalo, joka on kaupunkikuvallisesti ja ekologisesti
merkittävä, Saviaro taustoittaa.
Puun käytön lisäksi ekologisuus näkyy rakennuksessa
muutoinkin. Katolle tulee aurinkopaneelit ja pihalle sähköautojen latauspiste. Viemäriveden lämmön talteenotto parantaa energiatehokkuutta.
Myös yhteisöllisyys sekä kierto- ja jakamistalous ohjaavat
Kelon toteutusta. Taloon tulee
yhteiskäyttöön muun muassa
sauna, kerhotila, pesula sekä
polkupyöriä.

Puuta jää näkyviin
Kelon ensimmäinen kerros on
betonia, mutta loput seitsemän
ovat ristiin liimattua puuta eli
CLT:tä.
Talo rakennetaan kuhmolaisen
Elementti Sampo Oy:n valmistamista asuntomoduuleista.
- Tilaelementit ovat tehtaalta
lähtiessään sisältä täysin valmiit. Niihin on tehty sähkö- ja
LVI-työt ja asennettu keittiöt,
kylpyhuoneet sekä kiintokalusteet, toimitusjohtaja Mikko Polvinen selvittää.
Maanrakennustyöt tontilla alkoivat viime vuoden kesäkuussa ja ensimmäinen elementtierä
valmistui tehtaalla lokakuussa.
Yhden kerroksen rakentamiseen kuluu aikaa 1 - 2 viikkoa.
Harjakorkeudessa Kelo on helmikuussa.
Talo valmistuu Kirsti Saviaron
mukaan jopa vähän ennakoitua nopeammin, mikäli talven
pakkaset eivät pitkity. Suunnitelman mukaan asukkaat pääsevät muuttamaan elokuun
2019 alussa.
Taloon asennetaan automaattinen palonsammutusjärjestelmä. Asuntoihin jää puuta
näkyviin palomääräysten sallima määrä eli 20 prosenttia
vaipasta. Katot ovat lakattua
CLT-pintaa, mutta sisäseinät
on suojattu kipsilevyillä. Hissikuilu, käytävien lattiat ja porrasaskelmat ovat palosuojattua
CLT:tä. Käytävien seinät ja katot sen sijaan ovat kipsilevypinnalla.
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Opettava kokemus
ARA-rahoitteisen kohteen
kilpailuttaminen sujui Saviaron mukaan ilman suurempia
mutkia sen jälkeen, kun päätös CLT-rakenteesta ja moduulirakentamisesta oli tehty.
Tilaelementtien ja kylpyhuone-elementtien hankinnassa
käytettiin neuvottelumenettelyä. Sen ARA hyväksyi toimijoiden vähyyden vuoksi. Muut
hankinnat rakennuttaja kilpailutti tavanomaiseen tapaan.
Saviaro luonnehtii rakennuksen toteutusta mielenkiintoiseksi ja opettavaksi.
- Tällaisesta rakentamisesta on
vielä suhteellisen vähän kokemusta. Urakoitsijat ovat tottuneet perinteiseen rakentamiseen. Puuhun perustuva moduulirakentaminen edellyttää
uutta ajattelua esimerkiksi laadun ja mittatarkkuuden suhteen, hän huomauttaa.
Suunnitelmien yhteensovitus
aiheutti haasteita, sillä hankkeessa oli toimijoita eri puolilta maata. Koordinoinnissa hyödynnettiin tietomallinnusta.

tehtaan tuotanto etenee suunnitelmien pohjalta.

Kelo
103 yksiötä, asuntoala yhteensä 2 968,5 m

Puurakentamisessa
monia etuja
Saviaron mielestä puurakentamisella on monia etuja. Mittatarkkuus, toistettavuus ja
ennen varsinaisia toimituksia
valmistettavat mallielementit
parantavat rakentamisen laatua.
Rakentamisen kuivaketju on
varmistettu Kelon toteutuksessa. Elementit valmistetaan
tehtaassa sisätiloissa, jossa ne
pakataan vakuumiin ennen
varastointia ja kuljetusta. Rakentaminen työmaalla tapahtuu koko ajan katon alla.
- Elementit eivät pääse kastumaan missään olosuhteissa,
Saviaro sanoo.
Tuulikki Huusko

2

Lisäksi yhteistiloja, mm. sauna, kerhotiloja, polkupyörien huoltotila, varastoja sekä Domus Arctican toimisto
Hankinta-arvo 10,4 milj. euroa

Tilastotietoa
Puuinfon saamien tietojen mukaan Suomeen on valmistunut 65
asuinpuukerrostaloa (ainakin osaltaan yli kaksikerroksinen rakennus,
jonka kantava runko ja julkisivut ovat pääosin puuta) ja
4 toimistopuukerrostaloa. Puukerroistaloissa on yhteensä 1 673 asuntoa
(viime marraskuun tilanne).
Viime marraskuussa valmistuneen ympäristöministeriön selvityksen
mukaan Suomessa on rakenteilla tai suunnitteilla 51 puukerrostalohanketta (yksittäisiä puukerrostaloja tai kokonaisia puukerrostaloalueita).
Niistä on varmasti toteutuvia 10, todennäköisiä 28 ja mahdollisia 13.

Kelon toiseksi viimeinen tilaelementti on
pakattu valmiiksi Kuhmon Elementti Sampon
tehtaalla. Toimitusjohtaja Mikko Polvinen
varmistaa, että kaikki on kunnossa.

Toiminnanjohtaja Kirsti Saviaron
mukaan Kelon rakentaminen on
sujunut hieman suunniteltua nopeammin.

Saviaron mukaan puurakentamisessa suunnittelu on tiiviimpi ja pitempi kuin betonikohteessa.

Toiminnanjohtaja Kirsti Saviaro kävi viime joulukuussa katsomassa
elementtien valmistamista tehtaalla.

Kuva: Domus Arctica

Kuva: Domus Arctica

- Lopputuloksena syntyy valmiit ja mittatarkat suunnitelmat. Niitä ei rakennusvaiheessa pysty muuttamaan, sillä

Kelon ulkopinnat ovat kuusilautaa, joka on palosuojakäsittelyn jälkeen maalattu harmaaksi. Kuva on helmikuun alusta, jolloin asennettiin jo kahdeksannen kerroksen elementtejä.
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interzum.com
Huonekalujen valmistus
Sisärakentaminen
Köln

Tulevaisuus alkaa täältä.

interzum
21.–24.05. 2019
Kaikki samasta paikasta. Tulevaisuuden teknologiat, uudenlaiset
materiaalit, innovatiivinen muotoilu: interzum-messuilta löydät
keskittynyttä innovaatiovoimaa tulevaa liiketoimintaasi varten.
Huonekaluteollisuuden ja sisärakentamisen parhaat ideat ja alan
innovaatiot juhlivat täällä ensi-iltaansa. Alansa johtavana kansainvälisenä messutapahtumana interzum avaa ikkunan tulevaisuuteen. Täällä avainpelaaja, suunnannäyttäjä ja innoittaja
tapaavat toisensa. Hanki itsellesi innovaatioetumatka — ja käy

Päivi Ahvenainen, Edelte Oy
Sahakyläntie 5, 04770 Sahakylä
Puhelin + 358 10 616 8400
Fax + 358 10 616 8402
koelnmesse@kolumbus.fi
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Rakentamisen uusia ideoita
esittelevät alueelle rakennettavat modernit pientalot, rivitalot, paritalot ja uudenlainen
senioriasumisen kortteli. Kokonaisuus on upea yhdistelmä
uusimpia asumisen ratkaisuja
ja historiaa.
Asuntomessut Kouvolassa ovat
avoinna 12.7.-11.8.2019, kello 10-18.
Poikkeuksena keskiviikkojen
pidennetyt illat, jolloin messuportit ovat avoinna aina kello
21 saakka.

Asuntomessut

Raikkaita ideoita ja edistyksellisiä ratkaisuja.

Osta liput nyt ja säästä jopa 25 % !
interzum.com/tickets

Ensi kesänä Asuntomessut
järjestetään Kouvolassa, vuonna 2020 Tuusulassa, vuonna
2021 Lohjalla ja 2022 Naantalissa.
Kouvolan asuntomessut järjestetään Pioneeripuistossa.
Pioneeripuiston asuinalue rakentuu Korian vanhalle kasarmialueelle, Kymijoen jylhiin
rantamaisemiin. Vanhat venäläisten rakentamat punatiiliset kasarmirakennukset, yhdessä uljaan luonnon kanssa
luovat alueelle oman uniikin
luonteen.
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hakemassa inspiraatiota.

Kouvolan asuntom

Vuosien 2023-2025 Asuntomessujen järjestäjäpaikkakunnat päätetty Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus
on päättänyt Asuntomessujen
järjestämisestä vuosille 2023,
2024 sekä 2025. Asuntomessujen hallituksessa on käsitelty ehdotukset järjestää Asuntomessut Loviisassa 2023, Keravalla 2024 ja Oulussa 2025.
Kaikki ehdolla olleet paikkakunnat täyttivät Asuntomessujen järjestämiseen asetetut
valintakriteerit ja saavat Asuntomessut järjestettävikseen valituille vuosille.
- Valitut messupaikkakunnat

25.01.19 12:41

toteuttavat Osuuskunta Suomen Asuntomessujen strategiaa synnyttää ja vaalia sellaisia asuinalueita, joissa asukkaat
voivat hyvin ja ovat asumiseensa Suomen tyytyväisimpiä,
Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala
summaa.
Loviisan Kuningattarenranta,
Keravan Kivisillan messualue
ja Oulun Hartaanselkä esittelevät tulevaisuuden asumisratkaisuja
Asuntomessut tullaan järjestämään vuonna 2023 Loviisan
Kuningattarenrannan alueella, joka sijaitsee Loviisanlahden rannalla.Meren rannalla
sijaitsevalta alueelta on näkymät vastarannalla sijaitsevaan
Loviisan historialliseen vanhaan kaupunkiin ja harjumaisemaan.
Vuoden 2024 Asuntomessut
tullaan järjestämään Keravalla Keravanjokilaakson alueella. Alue sijaitsee Keravan

messuilla uusi ja vanha lyövät kättä
kartanon ympäristössä, Kivisillan alueella. Messualueeseen kuuluva Keravanjokilaakso muodostaa arvokkaan
kulttuurimaisemakokonaisuuden, johon sisältyy sillan
lisäksi luontokohteita ja useita arvokkaita rakennuksia.
Vuonna 2025 Asuntomessut

järjestetään Oulussa Hartaanselänrannan alueella, joka sijaitsee Oulussa Toppilansalmen suun molemmilla puolilla. Alue muodostaa Oulujoen suistoalueen suurimman
yhtenäisen vesialueen, noin
kahden kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut toimii paremman asumisen puolesta, vuoden ympäri. Tuomme
asukkaan näkökulman mukaan asumiseen liittyviin
keskusteluihin, olipa kyse sitten rakentamisesta,
asumisen kustannuksista, palveluista tai liikkumisesta. Meillä on katse
vankasti tulevaisuudessa: pohdimme, miten suuret megatrendit, kuten
kaupungistuminen tai teknologinen kehitys muuttavat asumista. Haluamme ymmärtää, miten ihmiset haluavat asua. Tulevaisuudessa Osuuskunta
Suomen Asuntomessuihin törmää uudenlaisissa keskusteluissa ja tapahtumissa.
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Puusepät pakisevat

Puusepän koulutukseen hakeutuvat
nykyajan kädentaitajat ja moniosaajat
Käsillä tekemisen halu ja
oman yrityksen perustamisen mahdollisuus tuo opiskelijoita Puuartesaani koulutukseen.
- Hakeuduimme puualan
kouluun mielenkiinnosta
käsitöihin ja halusta luoda
omilla käsillä, kertovat Mauno Nokkala, Aleksi Saari ja
Mikael Tammela IKATAn
puuartesaani linjalta. Metallipuolen koulussa syntyi ajatus yrityksen perustamisesta
ja ajatuksen kypsyessä metalliopintojen aikana kaverukset alkoivat pohtimaan, mitä muuta he voisivat metallin lisäksi tehdä.
- Olimme kuulleet hyvää
viereisestä puuosastosta, sekä sen opettajista ja halusimme laajentaa osaamistamme
sekä säilyttää mahdollisuuden käyttää koulun resursseja yrityksen perustamisen
apuna, nuoret miehet selventävät.
Oli onni, että he pystyivät
jatkamaan koulussa opiskelua, koska halu tehdä, oppia
ja luoda uutta materiaalista
riippumatta, oli mahdollista
molempien osastojen osaavien opettajien kanssa. Lisäksi koulun yleinen luova
ilmapiiri kannusti tähän.
Eemil Rahikaisen toi puusepänkoulutukseen se, että
hän halusi haastaa itsensä.
Lisäksi hän tykkää tehdä käsillään.
- On palkitsevaa nähdä
oman käden jälki. Ala myös
Opiskelijat vas. oikealle Aleksi
Saari, Jukka-Pekka Lailukoski,
Eemil Rahikainen, Mikael
Tammela ja Mauno Nokkala.
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tukee aiempaa rakennusalan
taustaani ja toiveena olisikin
näiden kahden yhdistäminen tulevaisuudessa, Eemil
Rahikainen suunnittelee.
Opiskelunsa aikana hän on
oppinut luottamaan enemmän itseensä ja taitoihinsa.

projektin ja sen -aikuisten
oikeasti- pitää täyttää sekä
asiakkaan että omat kriteerit, hän painottaa. IKATAssa omalla työhuoneella opiskelija vastaa itse asioistaan ja
saa valita pääsääntöisesti työaikansa itse.

Jukka-Pekka Lailukoskella ei
ollut vaihtoehtoja ammatinvalintaan, sillä puu kiinnosti eniten.

- Töissä voi käydä vaikka keskellä yötä ja työtä voi tehdä
pääsääntöisesti myös yksin.

- Tällä alalla on kohtuu rajattomat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Mielikuvituksen avulla voi luoda vahvoja maailmoita, Lailukoski
maalailee.
- On hyvin rakentavaa tuoda toteen jotain oma visioilla. Lisäksi semmoinen
seikka palkitsee, että tuotteen saa valmistaa, ellei jopa suunnitella ja ideoida itse, hän jatkaa. Siinä saa tavallaan muovata mielikuvat
todeksi. Jukka-Pekka Lailukosken mielestä tekijä antaa
aina jotakin itsestään luovuttaessaan tekemänsä esineen
eteenpäin.
- Se on myös nöyryyttä opettava kokemus, jolloin omat
kyvyt tulevat testiin aina,
kun saat maaliin jonkin

Miksi puusepäksi?
Laskevan auringon alalle
opiskelemaan tulleilta tulevilta puusepiltä/puuseppäartesaaneilta eivät sanat lopu, kun heiltä kysyy, miksi
puusepäksi?
-Voi tehdä käsityönä montaa asiaa. Voit päättää, millä mallilla menet. Markkinayleisön kasvaessa sosiaalisessa mediassa kohderyhmän tavoittaa periaatteessa
maailmanlaajuisesti, he sanovat.
Puusta puhuessaan miehet
heittäytyvät runollisiksi:
”Puun kanssa työskentely on
parhaimmillaan, kun löytää
hienon puunpalasen, josta
höylätessä tai hioessa löytyy
upeaa kuviota tai loistavaa
loimua. Ihmetys on tietysti

katsojan silmässä, mutta
kiinnostus puuta kohtaan
tälle alalle on nimenomaan
ajanutkin. Ajatus siitä, että
ne helmet, jotka puun sisältä
löytyvät ja joista olet loihtinut esineitä, vaikka kulhoja,
tai pöydänkansia, kaappeja
jäävät ilahduttamaan myös
tulevaisuudessa. Hyvin tehty ja suunniteltu tuote kestää ajan hammasta ja jää parhaimmillaan ilahduttamaan
muita, tekijänsä jo vaivuttua
unohduksiin. Puu materiaalina on luonnostaan silmälle miellyttävää, lämpimän
tuntuista, luonnonläheistä. Puun muovaaminen on
usein vaativaa, mutta todella
palkitsevaa. Se on myös ekologista. Materiaalia on runsaasti, sillä esineitä voi tehdä esimerkiksi paikallisesta
puusta, vaikka pihapuista,
joilla on oikea historia.”
- Ja, jos ei homma onnistu,
voi työnsä työntää vannesahasta läpi ja polttaa takassa,
sillä puusepän on hankala
syödä susiaan, he nauravat
lopuksi.
Kuva ja teksti: IKATA

LYHYESTI

Metsäsektorin osuus lähes 40 prosenttia
Suomen biotaloudesta vuonna 2017
Biotalouden osuus Suomen kansantalouden tuotoksesta oli 16 prosenttia ja arvonlisäyksestä 12 prosenttia vuonna 2017. Nämä osuudet ovat pysyneet muuttumattomina kuluvalla vuosikymmenellä.
Suomen biotalous perustuu edelleen vahvasti metsäsektoriin, jonka osuus on lähes 40 prosenttia koko biotalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä. Lähihistoriasta poiketen biotalouden työllisten lukumäärä lisääntyi hieman vuonna 2017.
Sahatavaran tuotantoa alkuvuonna rajoittaneet tukkien saatavuusongelmat ovat helpottuneet, ja vuonna 2018 tuotannon ennustetaan nousevan pari prosenttia viime vuodesta. Sahatavaran vientimäärä jää kuitenkin edellisvuotta pienemmäksi. Vienti Kiinaan
notkahtaa, mutta kasvaa muille markkinoille kuten Pohjois-Afrikan maihin. Vahva kysyntä lukuisissa vientimaissa nostaa sahatavaran keskimääräistä vientihintaa kuluvana vuonna selvästi viime
vuodesta.
Sahatavaran vientihinnan kehityksen ennakoidaan tasaantuvan
vuonna 2019 samalla, kun vienti ja tuotanto kasvavat maltillisesti.
Vanerin tuotanto ja vienti lisääntyvät vuosina 2018 ja 2019, mutta
keskimääräisen vientihinnan ei odoteta muuttuvan.

Puun kysyntä nostaa kantohintoja
Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä, ja kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna yhdeksän prosenttia 68,3 miljoonaan kuutiometriin. Myös raakapuun tuonti kasvaa
viime vuodesta.
Mänty- ja kuusisahatavaran vahvistuvat vientihinnat ja sahahakkeen kysynnän kasvu nostavat havutukkien keskimääräisiä kantohintoja 9-10 prosenttia. Sellun, paperin ja kartonkien tuotannon
kasvu nostaa kuitupuutavaralajien kantohintoja 8–11 prosenttia.
Vuonna 2019 teollisuuspuun hakkuiden ja puun hintojen ennakoidaan tasaantuvan talouskasvun hidastumisen vuoksi ja jäävän
kuluvan vuoden tasolle.
Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä ja ensi vuonna yli kahteen miljardiin euroon. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen liiketuloksen ennustetaan nousevan yli 150 euroon hehtaarilta vuosina 2018 ja 2019.
Luonnonvarakeskus

Lapin ammattikorkeakoulun älypaja
Lapin ammattikorkeakoulun Kosmos-taloon rakennetaan uudenlainen tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö.
Kemin uutta Älypajaa tulevat käyttämään kone-, sähkö- ja tietotekniikan insinööriopiskelijoiden ohella ammattikorkeakoulun
tutkimus- ja kehittämisryhmät, alueella toimivat yritykset ja muut
kumppanit ja asiakkaat. Älypaja integroi eri toimijat yhteen.
Lapin toimialoista teollisuus on selvästi suurin sekä liikevaihdon,
henkilötyövuosien että viennin perusteella. Metalli- ja konepajateollisuudella on sen sisällä huomattava merkitys suurteollisuuden
alihankintatoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa.
Lapin AMK

Millä mallilla painoja promotuote asiat?

KYSY

TARJOUSTA!

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi

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

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Habitare juhlistaa Messukeskuksen
satavuotiasta taivalta ja messujulisteiden
rikasta historiaa
Messukeskuksen ja Suomen Messujen satavuotiaan taipaleen
kunniaksi Habitare haastaa suunnittelijat luomaan juhlavuoden
teemaa kuvastavan messujulisteen. Julisteet ovat esillä myös tapahtuman kävijöiden ihasteltavissa Habitaressa Messukeskuksessa 11.-15.9.2019.
Messukeskuksen juhlavuoden teema Unohtumaton alku unelmille toimii myös julistekilpailun teemana. Kilpailuun voivat
osallistua Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian jäsenet ja alan opiskelijat. Kilpailun kymmenen kärkeen valitut nähdään pop up -näyttelyssä Habitaressa sekä Messukeskuksen juhlavuoden markkinoinnissa.
- Julisteet ovat tärkeä osa tarinaamme, sillä julisteiden avulla
olemme kertoneet tapahtumistamme jo 1920-luvulla. Se osoittaa, kuinka tapahtuma-ala on aina kaivannut viestintäänsä visuaalista voimaa ja graafisia taidonnäytteitä. Julisteitamme ovat
aikanaan suunnitelleet monet lahjakkaat graafikot. Esimerkiksi
1960-luvun Venemessujen juliste on legendaarisen Erik Bruunin käsialaa ja vuoden 1928 Radiomessujen julisteen suunnitteli
Tove Janssonin äiti Signe Hammarsten-Jansson, iloitsee Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mroue.

SPAN-puusiltakilpailun voitot Tampereelle,
Hämeenlinnaan ja Jyväskylään
SPAN-puusiltakilpailuun osallistui tällä kertaa joukkueita eri ammattikorkeakouluista. Palkintoraati valitsi kilpailun esteettisimmäksi sillaksi Hämeen ammattikorkeakoulun 1-joukkueen rakentaman sillan. Kantavimman sillan oli rakentanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun joukkue, jonka silta kesti koestuksessa 325,1
kg:n kuorman. Suunnittelutarkkuudessa ei saatu mainittavaa eroa
Tampereen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun 1-joukkueen välille. Kummankin joukkueen oma ennakkoarvio sillan kantokyvystä poikkesi noin 9,3 prosenttia. Seuraava
rakentamisen alan tapahtuma Messukeskuksessa on Korjausrakentaminen 29.1.2019. FinnBuild ja Finnbuild Infra taas järjestetään
seuraavan kerran kahden vuoden päästä 7.-9.10.2020.
Finnbuild
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Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti

fi
PUUVIESTI 3 teema:

PUUVIESTI 4 teema:

• INTERZUM JA LIGNA -MESSUT TOUKOKUU

PUUVIESTI 30 VUOTTA JUHLA NUMERO

• ERIKOISKALUSTEIDEN MARKKINAT

• MUISTOJA MATKANVARRELTA

• LUKE ILMASTOINTITUTKIMUS

• PUUSEPÄNTEOLLISUUS

LEHTI ILMESTYY VIIKOLLA 13
Aineistot: perjantaina 22.3.

30 VUOTTA KATSAUS
• PUUSEPPIÄ

ILMESTYY VIIKOLLA 22
Aineistot: perjantaina 17.5.

Lisätietoja ja tilaukset: www.puuviesti.fi
Ilmoitukset/tilaukset/osoitteenmuutokset:
Kaarina Julkunen 050 572 5996 • kaarina@markkinointivartti.fi
Jutut/uutisvinkit: Tuula Uitto 050 464 6777 • tuula@puuviesti.fi
Seuraa uutisia www.puuviesti.fi ja https://www.facebook.com/puuviesti/
Tilaa itsellesi ainutlaatuinen läpileikkaus suomalaisesta puusepänteollisuudesta
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Yrityshakemisto

Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot viittaavat oheiseen tuotehakemistoon
Busch Vakuumteknik Oy .......................9
Carlo Casagrande & Co Oy ....................7
EJ Hiipakka Oy .................................. 10
Emeri Oy ..............................................4
Expoin Trading Oy ............................. 33
Helakauppa.com/Hokola Oy .............. 12
Helatukku Finland Oy ........................ 20
HETTICH MARKETING UND VERTRIEBS FINLAND .................. 11
Häfele GmbH & Co ............................ 19
Hollolan viilu ja laminaatti Oy............ 21
Jyväskylän Terähuolto Oy .....................8

1.

Kiinnike-Heinonen Oy ..........................6
Kujakon Oy ....................................... 22
Marron Wood Finland Oy ................... 27
Metaldet Oy .......................................15
M.Ruhberg ........................................ 35
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

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

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

3.

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

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

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

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

EMERI OY

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

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

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

WWW.PUUVIESTI.FI

31

9.

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

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

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

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

15.

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

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

Puh. 08-340 321, auto 0400-890 070

21.

16.

17.
Elementtitie 13
41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
Fax 014 375 1586
www.tj-koivukoski.fi

18.

PALOTEKNIIKKA OY
T&B electronic

Helppo asentaa, käytössä erinomainen

•

Hidastettu 110 asteen sarana, jossa vakio suora-aluslevy

• T&B electronic
www.helakeskus.fi

– kipinäsammutuslaitteet
pölynpoistojärjestelmiin ja pellettitehtaisiin
• Uusiin • Käytössä oleviin
• Myynti, asennus ja huolto

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

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

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

M RIOCON
V
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Vetimet ja nupit
Laatikot ja kalustehelat
Keittiö- ja kylpyhuonealtaat
Valaisimet, valonohjaus ja peilit
Sisustuslevyt
Säilytysratkaisut, kalustemekanismit ja saranat
HOLLOLAN VIILU JA
LAMINAATTI OY

Tiiriskankaankuja 4
15860 Hollola
(KONTTORI JA VIILUTEHDAS)
Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola
(LEVYTEHDAS)
(03) 874 340
https://www.hvloy.com/

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

Salice Lapis -uutuussarana
•

-

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

puh. 09-717 172
fax 09-7231
OULUN
KONE0920
JA TERÄ OY
HUONEKALUJA PUUSEPÄNe-mail:
info@hokola.fi
TEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE
Hautakorventie
5, 90620 OULU
www.helakauppa.com
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Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4,
15680 LAHTI
puh. 03-877 770
e-mail: info@hafele.fi
www.hafele.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

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

26.
- purunpoistojärjestelmät - pölynpoistojärjestelmät - suodattimet, puhaltimet ja
putkistot - hydrauliikka-, paineilma- ja
keskusvoitelujärjestelmät - asennus-,
varaosa- ja huoltopalvelut
Tiilitie 6 A,
01720 VANTAA
p. 029006270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.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

33.

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

35.

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
Puusepänliike
M. Ruhberg
kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa
Puusepänliike
Hyvää Joulua ja
M.Ruhberg
Oy
Menestystä
Puusepänliike
M. Ruhberg Oy
vuodelle
2019.
Puusepäntehdas
Mikko
Ruhbergillä,
uusin
tuotantoteknologia on valjastettu palvelemaan 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
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi

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

EXPOIN TRADING OY

Yrityshakemisto

24.

36.
Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE
Puh 03-313411
info@vertex.fi
www.vertex.fi
www.vertex.fi/web/fi/
Kalusteiden valmistuksen
ohjelmointiratkaisut
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Tuotehakemisto

numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

ABS-reunanauhat ............................................................... 16
Aihiotuotteet ............................................................... 14, 27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle .................................. 7
Alumiinikehysovet ................................................................ 7
Betoplex Form .................................................................... 33
Betoplex Wire ..................................................................... 33
CLT -levylinja ...................................................................... 22
CNC-työstöt 5-akseliset ...................................................... 29
Erikoislistat ......................................................................... 35
Erikoispuutavara ........................................................... 4, 14
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, 27
Jalopuuliimalevyt ............................................................... 21
Jalopuusahatavarat ................................................. 4, 21, 27
Jalopuut .............................................................. 2, 4, 14, 27
Jalopuutuotteet .................................................... 14, 21, 27
Jalopuutuonti ........................................................ 14, 21, 27
Jalopuuvanerit .............................................................. 2, 14
Jalopuuviilut ................................................................ 4, 14
Kaiteet ............................................................................... 35
Kaappien kasaushelat ........................................................ 19
Kaappien liukukiskot, vaimentimet ja pumppumekanismit . 19
Kalustelistat ....................................................................... 17
Kalusteovet ............................................................. 7, 28, 29
Kalusteovet ja puulistat ...................................................... 29
Keittiö- ja komerokalusteiden puupeiliovet.......................... 7
Keittiö- ja komerokalusteiden MDF-levyovet ...................... 7
Keittiö- ja kylpyhuonehelat, tarvikkeet ja laatikot .............. 19
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Keittiö- ja kylpyhuonealtaat............................................... 20
Keittiövarusteet ....................................................... 7, 10, 11
Keittiöiden työtasot ...................................................... 7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet ...................... 7
Keskipakoispuhaltimet ......................................................... 3
Kiinnitystekniikka (BeA) ....................................................... 6
Koivuliimalevyt .................................................................... 4
Koivusahatavara ........................................................ 2, 4, 14
Koivuvanerit ................................................................. 14, 33
Koivuviilut ..................................................................... 4, 14
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
Laatikot ja kalustehelat....................................................... 20
Lakat ja petsit ..................................................................... 10
Lajittelijat, tukkilajittelijat ................................................... 1
Laminaatit ..................................................................... 7, 14
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
Lämpölaitokset .................................................................... 3
Maalit ................................................................................. 10
Massiivijalopuu ............................................................. 4, 27
Massiiviliimalevyt .............................................................. 35

Tuotehakemisto

numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

Massiivipuiset aihiot ja valmisosat .............................. 14, 27
Massiiviset puulevyt..................................................... 14, 27
MDF-levyt pinnoitetut +pinnoittamattomat......... 2, 10, 14, 33
Melamiinikalustelevyt ....................................................... 10
Melamiinipintaiset vanerit ................................................ 33
Melamiinireunanauhat ...................................................... 16
Metallilaatikot ............................................................. 10, 19
Metallinilmaisimet ............................................................. 15
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
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
Rulo-ovet ja rulo-järjestelmät .............................................. 7
Räätälöityjä viilu- ja laminaattipintoja................................ 21
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
Sidelistat ............................................................................ 17
Siilopurkaimet ...................................................................... 3
Sisustuslevyt ...................................................................... 20
Sormijatkoslaitteet ............................................................ 24
Sulkusyöttimet ..................................................................... 3
Suodatinletkut .................................................................... 3
Säilytysratkaisut, kalustemekanismit ja saranat ................. 20
Taitelaminaattiovet ........................................................... 28
Takotuotteet ym ................................................................. 12
Tasot .................................................................................... 7
Tervaleppäsahatavaraa ................................................. 4, 14
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
Valaisimet, valonohjaus ja peilit ......................................... 20
Valumarmorialtaat ............................................................. 10
Vanerit .......................................................................... 2, 14
Vannesahalinjat ................................................................. 22
Vannesahaterät ja -huollot ................................................... 8
Venevanerit ............................................................... 2, 4, 14
Vetimet kalusteteollisuudelle ............................ 7, 10, 11, 19
Vetimet ja nupit ........................................................... 12,20
Viilut .............................................................................. 4, 14
Viilut ja viilutuotteet .......................................................... 14
Viilut ja viilulevytuotteet .................................................... 14
Viilutetut MDF- ja lastulevyt ......................................... 2, 14
Viilupuu rakennuspalkit .................................................... 33
Väliseinätolpat Ugra-T ....................................................... 33
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Seinäjoella toimivat puuseppäalan
palveluyritykset järjestävät perinteiseen
tapaan yhteisen avoimien ovien
kevätnäyttelyn.
Näyttelyssä tarjotaan alan yrittäjille laaja katsaus uusimpiin puuntyöstöalan koneisiin, laitteisiin, työkaluihin, tarvikkeisiin ja kiintokalusteiden runkokomponenteihin sekä Suomen kattavimpaan helavalikoimaan. Näyttely on tarkoittu puuseppäteollisuuden ja pintakäsittelyn
ammattilaisille.
Omissa tiloissaan jokainen yritys pystyy esittelemään uutuudet ja ratkaisut asiakkaan tuotanto-ongelmiin kattavasti ja kiireettä.

Tervetuloa!
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