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Tapaamispisteet:
Halli 06.1 Proadec B069
Halli 07.1 Gollinucci B030
Halli 07.1 Vauth Sagel C020
Halli 10.2 Alvic F020 G029

Sovi tapaaminen myyjiemme kanssa:
Tapio Partanen +358 405894972
Viljar Praks +37 2514 0239
Marko Niemi +358 407541480
Micaela Andersson-Rosa
Mart Kalda
Hanna Laakkonen
Enzo Rosa
William Rosa
Emilia Ylikotila

pääkirjoitus

Maailma muuttuu – muutu mukana
Ympäristöhuoli kasvaa. Nuoret osoittavat mieltä eduskunnan rappusilla ilmaston
puolesta. Näyttävien tempausten lisäksi toivoisin, että huoli muuttuisi käytännöksi, jolloin ostopäätöksetkin tehdään ympäristöä ajatellen. Ostetaan läheltä ja kotimaista.
Maaliskuussa järjestettiin jälleen Kalustepäivät. Noin 30 kalustevalmistajaa esitteli tuotteitaan Lahdessa yhden viikonlopun ajan. Huonekaluteollisuudella on edelleen haasteensa, mutta myös mahdollisuutensa.
Jotta yritys voi valmistaa kestävän kehityksen kalusteita tulevaisuudessa, on yrityksellä oltava valmistus nykyaikaisella tasolla. Investointisuunnitelmiaan voi käydä hiomassa Hannoverin perinteisillä Lignan puuntyöstö -messuilla. Tulevaisuuden kalusteiden trendit voi käydä nappaamassa Kölnin Interzumin messuilta. Molemmilla messuilla on lukuisia suomalaisia maahantuojia päämiestensä osastoilla – suomalaisia puuseppiä palvelemassa.
Eduskuntavaaleihin on noin viikko tämän lehden ilmestymisestä. Vaalipäivästä
muokataan joulua äänestäjille, jotka äänestävät perinteisesti niitä, jotka lupaavat
eniten. Ja puolueet lupaavat hintalappuun katsomatta paljon asioita aikana, jona
talous on asiantuntijoiden mukaan heikkenemässä ja yritysten kannattavuus laskee. Suomessa ei voi äänestää uudelleen, jos pettyy. Vaalivalheisiin ja harhaanjohtamiseen vetoaminen ei kaada hallitusta ja eduskuntaa. Äänestäjät äänestävät usein
poliitikkoja, jotka lupaavat suuria, vaikka heidän pitäisi äänestää poliitikkoja, jotka saavat jotakin valmiiksi, ja se vaatii enemmistön kannatuksen. Äänestäminen on
kuitenkin etuoikeus, joten vaaliuurnille kannattaa mennä.
Puuviesti valmistautuu juhlalehden julkaisuun. Puuviesti 30 -vuotta julkaistaan viikolla 23, ja siinä on tarkoitus käydä läpi puusepänteollisuuden muutoksia 30 vuoden ajalta. Esitellä lukuisia Puusepänteollisuuden yrityksiä ja ilmiöitä.

Hyvää messukevättä!

Vääristynyt huonekalukauppa s. 16-17
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INVESTOINTI

Pirkkalan Gastro keittiöt
Tampereella Pirkkalassa toimiva Pirkkalan Kalustepalvelu
Oy on vuodesta 1988 lähtien
valmistanut Gastro keittiökalusteita niin keittiöihin, kylpyhuoneisiin, maakuuhuoneisiin
kuin kodinhoitohuoneisiinkin. Tällä hetkellä yrityksen
vetovastuuta jakavat vahvasti
yrityksen perustajiin kuuluvan
Pekka Pohjasen pojat Ilkka ja
Lasse Pohjanen. Rakennusliikkeiden kanssa lujaa yhteistyötä tekevä Gastro keittiöt on
kovassa kasvu- ja investointivaiheessa. Viimevuoden aikana
yritys on lähes kaksinkertaistanut henkilökunnan määrän.
Tuotantotilojen nykyinen 350
neliön pinta-ala kasvaa lähes
700 neliöllä pian alkavan laajennuksen myötä ja laajenevaan
halliin on hankittu vuoden
alussa uusia työstökoneita.
- Investoimme juuri uuteen
Format-4 mallin 4-akseliseen
CNC-työstöyksikköön sekä
sahaan, kertoo Ilkka Pohjanen.
Ilkka Pohjanen on ollut perheen yrityksessä töissä jo 11
vuotta.
- Aloitin kasaamossa, jossa olin
8 vuotta, sitten olen siirtynyt
enemmän myynnin puolelle,
vaikka tulee täällä kyllä tehtyä
kaikkea tarpeen mukaan, hän
jatkaa. Samaa sanoo veli Lasse,
jonka työhistoria yrityksessä on
viisi vuotta. Lasse toimii lähinnä tuotannossa, mutta häneltä
sujuvat myös trukkien ja koneiden korjaaminen.

4-akselisen CNC:n tekniikan
käyttö yleistyy, sillä laaja vaihtoehtoisten työstöjen valikoima
on mahdollista vain muutamilla terillä.

- Tuotantoomme tulee levyt
Koskinen Oy:ltä Kärkölästä,
kertoo Lasse Pohjanen. Materiaalilla on merkitystä ja usein
sen huomaa käytössä.

- Tämä vähentää kustannuksia
merkittävästi, Ilkka Pohjanen
toteaa. Tämän päivän moderni
CNC työstää tehokkaasti, siististi ja yksinkertaisesti. CNC
-tekniikan käyttö lisääntyy
jatkuvasti perinteisessä puusepänteollisuudessa. Riippumatta siitä, tehdäänkö koneella yksittäiskappaleita vai
sarjatuotantoa, CNC -työstökeskukset tekevä tuotannosta
tehokasta ja tuottavaa ensimmäisestä päivästä lähtien.

- Edullisemmassa tuotteessa on
usein käytetty materiaalia, jonka kestävyydestä ei ole takeita,
Lasse Pohjanen toteaa.

Kasvua ja kannattavuutta kalustevalmistukseen
Investoinneilla on aina tarkoituksensa. Gastro keittiöllä se
on hakea kasvua ja tehokkuutta tuotantoon.
- Työmme on sata prosenttisesti kotimaista. Teemme kaikki
kalusteet kotimaisesta levystä
itse tällä omalla tehtaalla Pirkkalassa, Ilkka Pohjanen sanoo.
On helppoa näyttää asiakkaalle, että tuote on kotimainen,
laadukas ja ympäristöarvot
huomioon ottava, kun tuotanto on myynnin kanssa samassa
rakennuksessa.

Uuden CNC-työstö-keskuksen
vierellä Olli Luukkonen OLSA,
Lassa ja Ilkka Pohjanen
Gastro keittiöt.

Pirkkalan Kalustepalvelu Oy on osakeyhtiö, jonka
toimiala on keittiökalusteiden valmistus ja kotipaikka Pirkkala. Vuonna 2017 Pirkkalan Kalustepalvelu Oy työllisti 7 henkilöä ja sen liikevaihto
oli 84 2000 euroa, kasvaen 16% vuoteen 2016 verrattuna.
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Gastro keittiöt valmistaa myös
yrityksille myymäläkalusteet

sekä asiakaspalvelutiskit avaimet käteen periaatteella.
- Teemme asiakkaan kanssa yhdessä suunnittelemalla toimivat
ja viihtyisät, kestävällä periaatteella tehdyt kalusteet, Lasse
Pohjanen esittelee. Tänä päivänä yrityksen asiakkaana on yhä
useammin rakennusliike, joka
ostaa kohteeseensa tarvittavat
kiintokalusteet Gastrolta.

investointivauhdissa
- Tämä yhteistyö hyödyttää
molempia osapuolia. Pystymme tarjoamaan rakennuttajalle
koko paketin luotettavasti ja
paikalleen asennettuna. Näin
he tietävät, mitä saavat ja voivat luottaa laatuun, Pohjaset
toteavat.
Keittiöremontti tai uuden
keittiön kalustaminen on aina

monivaiheinen prosessi, jossa
kannattaa käyttää ammattilaista. Me voimme toteuttaa myös
koko asunnon remontin saman
katon alta, ammattitaidolla
tehtynä.

Olli Luukkonen, Ilkka Pohjanen
kättelevät tehtyään hyvät kaupat.

WWW.PUUVIESTI.FI
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PINOMATIC 30 VUOTTA

Pinomaticin kokemus ja osaaminen ovat olleet jo yli
30 vuotta puunjalostusteollisuuden käytössä
Kauhajokelainen erikoisosaajayritys on työskennellyt yli
30 vuotta vahvana toimijana
puunjalostusteollisuuden siinä ytimessä, jossa synnytetään
tehokkuutta ja sujuvaa teollista toimivuutta arvokkaimman
alkutuotteemme jalostustyössä.
Pinomatic on kolmekymmentävuotisen toimintahistoriansa aikana hankkinut tukevan
paikan luotettavana toimijana
puuteollisuuden mekanisoinnissa. Yhtiö on monipuolisella osaamisellaan hankkinut
profiilinsa ja myyntiargumentointinsa vahvaksi työkaluksi
painavan referenssiasiakkaiden listauksen, jonka painoarvo noteerataan korkealle myös
vientikaupan kysynnässä. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 55
alan taitajaa.
Tänä päivänä on Pinomaticin
toimitusten pääpaino melko
selvästi sahateollisuuden jatkojalostuksen varustamisessa:
Vaativiin tehtäviin rakenteissa
kelpuutettavien liimapalkkien
ja vanerien tuotantolinjat.
Uusin aluevaltaus sitovien ja

kantavien puujalosteiden tuotantojen mekanisoinnissa on
CLT-tekniikan soveltaminen
hirrenvalmistukseen. Uuden
hirsituotannon aloitus ylitti
reippaasti valtakunnallisen
uutiskynnyksen pari kuukautta sitten. Vahva näyttö
Pinomaticin suunnittelun ja
toteutuksen tasosta on myös
30 vuotias tuote, nostin Pinomatic 1900: Laite jatkaa suosiotaan tehtaan tuotepaletilla
saaden päivityksiä automaatiossa ja turvallistamistekniikassa.
Myyntijohtaja Petri Oravamäellä on paljon painavaa
asiaa työsaraltaan:
- On tietenkin selvää, että
meihin luottavien asiakasyrityksien menestyminen ja
tyytyväisyys on toimintamme
keskeisin tavoite. Meidän
tuotteittemme toimivuus ja
tehokkuus pitää olla tärkeä
osatekijä asiakkaamme jalostustyön onnistumisessa.
Olemme puunjalostusketjussa yksi niitä lenkkejä, joihin
luottaminen on avainasia.

-Kaikille asiakkaillemme,
koosta riippumatta, tuotantoon sijoittaminen on aina iso
taloudellinen satsaus. Talousnäkymien käyräaallokossa toimiminen vaatii jatkuvaa tiedonhankintaa. Alan messut
ovat yritykselle ääritärkeitä.
- Me esimerkiksi emme olisi
selvinneet kansainvälisen talouden dramaattisesta nivelkohdasta vuonna 2008 ilman
vientikontakteja kotimaan kysynnän hiipuessa. Nyt voimme jopa väittää, että talouden
alamäki antoi lisää mahdolli-

suuksia ja kannustavia onnistumisia. Vientivaihtomme
osuus on tänä päivänä noin
40 prosenttia myynnistämme. Totean tyytyväisenä, että
meille asiakkaiden luottamus
ja oma toimintaosaamisemme ylläpitäminen ovat ykkösasioita.
Puunjalostuksen menestyminen, kehitys ja tulevaisuus
ovat Suomen kansantaloutta
arvioivissa yhtälöissä ratkaisevan tärkeitä muuttujia.
Teksti: Jorma Koivisto
Kuva: dito

Naulaimet
Kompressorit
Naulat
Hakaset
Ruuvit
Puunkorjaussarjat
BeA varaosat ja
huolto

Made in Finland

Maahantuonti

Lineartec Oy
Verstastie 6
33470 Ylöjärvi
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+358 44 266 2771
+358 40 960 8288
www.lineartec.fi

Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS, 06 232 1043
www.kiinnike-heinonen.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 markkinointija viestintäjohtaja Maria Mroue.

Täydellinen Yhdistelmä
Toimivuutta ja Muotoilua

Interzum Köln
Olemme tavoitettavissa 21.-23.5.2017
DTC:n osastolla A-058 halli 8.1
●
●
●
●

MAGIC PRO laatikot
IF palkittu PIVOT-STAR sarana www.ejh.fi
Uusi TOP-STAY ylösaukeava sarana
Uusittu liukuovimekanismi

E J Hiipakka Oy

Teollisuustie 1

66300 Jurva
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Tulevaisuus alkaa täältä
- Huonekalujen, sisustusten ja muotoilun messut
Interzum on maailman johtava huonekalutuotannon ja
sisustusrakentamisen messu,
jossa tehdään tärkeimmät linjavedot uusimmista trendeistä.
Keskeiset toimijat koko alalta
antavat vauhtia tulevien vuosien markkinaan. Interzum on
alan ilmiöiden peili ja esittelee
materiaalisten ominaisuuksien
ja sisustuskonseptien tulevaisuuden yksillä messuilla.
Interzumin näyttely on jaettu eri näyttelysegmentteihin,
joissa tänä vuonna on vahvasti
ympäristöarvot esillä. Toiminto- ja komponenttisegmentti
esittelee alan kasvavan teknologian ja energiatehokkuuden
uusia ratkaisuja, materiaali- ja
luontosegmentillä esillä on
kestävät raaka-aineet sekä innovatiivinen pintarakenne,
lisäksi esillä ovat tekstiili- ja
koneet- segmentin tuotteet.
Uutena teemoista on tänä
vuonna Mobile Spaces Piazza
- elämä liikkuvissa elinympäristöissä.
- Tavoitteena on tarjota kävijöille täydellinen katsaus liikkuvien tilojen sisustamiseen
liittyvistä innovatiivisista mahdollisuuksista, sanoo Interzumin johtaja Maik Fischer.
Monet Interzum-näytteilleasettajat ovat sisustaneet liikkuvia tiloja, joten voimme tarjota laajaa asiantuntemusta tällä
alalla. Interzum tarjoaa suoran
pääsyn tuotteisiin, kontakteihin sekä asiantuntemukseen.

Suomalaisia Interzumissa
Lukuisia suomalisia yrittäjiä
esittelee uusimpia tuotteitaan
ja innovaatioitaan päämiestensä osastolla.
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Hettich käsittelee teemana
yksilöllistämisen megatrendiä
Interzum 2019 -messuilla:
halli 8.1, osasto D30/E41.
Paikalla Risto Heino
koko messujen ajan.
p. +358 40 301 1300
Häfelen osastolla on suomalaisia myyjiä aina paikalla
vähintään kaksi.
Parhaiten suomalaisen myyjän löytää osastolta kysymällä
Häfelen Infosta tai esim.
soittamalla messuaikana
Ari Nikkinen
+358 40 865 8789
Carlocasagrande suuntaa
Interzum-messuille ja
paikalla on suuri osa heidän
päämiehiään.
Messujan ajan suomalaisia
palvelevat:
Tapio Partanen
p. +358 40 589 4972
Viljar Praks
p. +37 251 4 0239
Marko Niemi
p. +358 40 754 1480
Micaela Andersson-Rosa,
Mart Kalda,
Hanna Laakkonen,
Enzo Rosa, William Rosa ja
Emilia Ylikotila.
Varmista tapaaminen juuri sinulle sopivana aikana soittamalla ennakkoon.
Suomalaiset yrittäjät toivotta-

vat kaikki tervetulleiksi tutustumaan messujen uutuuksiin.

logne

Co
erzum

Int

.1
Hall 8 D30 / E41
d
n
Sta

Wardrobe panorama
across 6 m2 all in one go:
WingLine L with Push to move
www.hettich.com

Hettich Interzumissa:

Hettich määrittelee tuotteiden yksilöllistettävyyden uudelleen
Yksilöllisyys on valinnanvapautta – ja megatrendi, joka
muuttaa elämälle ja asumiselle
asetetut vaatimukset kestävästi. Kuluttajien uusi arvoajattelu
esittää tilojen ja huonekalujen
suunnittelulle, käytölle ja toiminnoille uusia vaatimuksia.
Tämä on sekä käsitteellinen
että taloudellinen haaste huonekaluteollisuudelle. Hettich
näkee tässä suuren mahdollisuuden ja nostaa tuotteiden
yksilöllistettävyyden täydellisten konseptien pohjalta uudelle tasolle.
Hettich ja sen Fascin[action]-kampanja on jo määri-

tellyt kolme elämyssuuretta,
jotka motivoivat kuluttajia
huonekalujen ostossa: muodon tunteminen, tilan luominen, mukavuudesta nauttiminen. Uusi ostaja vaatii yhä
enemmän yksilöllistettävissä
olevia tuotteita, jotka voidaan
kuin itsestään liittää henkilökohtaiseen arvomalliin ja
elämäntapaan. Ei osteta huonekalua, vaan elämänlaatua,
joustavuutta tai kestävyyttä.
Keittiö- ja huonekaluostajat
muuttuvat näin heterogeeniseksi ryhmäksi, jossa jokainen
yksilö haluaa tuntea olonsa puhutelluksi henkilökohtaisesti
ja tunnetasolla.

R-WOOD

Koeajoimme erillaisia sormiteriä.

Kysy tuloksista 0400 642 057

www.r-wood.net

M RIOCON
V

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

Yksilöllistettävyys on
uusi standardi
Hettich on elänyt jo vuosia
sen filosofian mukaisesti, että
kuluttajille tarjotaan kalusteiden yksilöllistettävyyden avulla lisäarvoja, jotka heijastuvat
myös talouteen. ArciTech- ja
InnoTech Atira -laatikkojärjestelmien alustakonseptit
tarjoavat asiakkaille jo tänään
mahdollisuuden valtavan tuote- ja designvalikoiman toteuttamiseen yhden ainoan sivulaidan pohjalta. Alusta-ajatuksen
pohjalta Hettich asettaa tulevaisuudessa keskipisteeseen
kokonaisvaltaisia konsepteja
ja inspiroivia tuoteratkaisuja,

joita voidaan käyttää liukuvasti kaikilla asuinalueilla ja
jotka antavat tilaa uusille huonekaluideoille. Interzum 2019
-messuilla Hettich esittelee ainutlaatuisia tuoteratkaisuja ja
mukavuuden, designin ja säilytyksen kokonaiskonsepteja,
joiden avulla yksilöllistettävyydestä voidaan tehdä standardi.
Hettich käsittelee teemana
yksilöllistämisen megatrendiä
Interzum 2019 -messuilla:
halli 8.1, osasto D30/E41.
Paikalla koko messujen ajan
Risto Heino
Tel: +358 40 301 1300
risto.heino@fi.hettich.com

WWW.PUUVIESTI.FI
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27-31.5. 2019

Puunjalostus- ja
puunjalostusteollisuuden
Toukokuussa kokoontuu yli
1 500 yritystä Hannoverissa
Saksassa esittelemään puu- ja
puunjalostusteollisuuden tulevaisuutta. Olipa kyseessä digitointi, automaatio, IoT-järjestelmät tai yhteistyöjärjestelmät,
Ligna on paikka, jossa innovaatioita näytetään ensimmäistä
kertaa - ja vertaansa vailla.
Olipa kyse digitoinnista, automaatiosta, IoT-alustoista tai
yhteistyöjärjestelmistä, Ligna
on paikka, jossa innovaatioita
näytetään ensimmäistä kertaa ja vertaansa vailla olevalla mittakaavalla. 130 000 neliömetriä
(lähes 1,4 miljoonaa neliömetriä) on kokonaispinta-ala, joka
on käytössä uusimpien puunjalostus- ja puunjalostuslaitosten,

koneiden ja työkalujen näyttelyosastoilla.
- Toukokuussa yli 50 maasta
tulevat näytteilleasettajat kokoontuvat Hannoverin messukeskukseen esittelemään
uusimpia jalostusratkaisuja,
sovelluksia ja konsepteja koko
metsä- ja puuteollisuudelle.
Johtavat teknologiatoimittajat tekevät Hannoverista puupohjaisten teollisuudenalojen
maailmanlaajuisen hotspotin
näiden viiden päivän aikana, totesi tohtori Andreas Gruchow,
toimitusjohtaja Deutsche Messe
-yhtiössä Ligna Preview -konferenssin aikana 5. helmikuuta
Hannoverissa.
- Jälleen vuonna 2019 Ligna

toimii alan ensi esittelynäytöksenä innovaatioiden paljastamisessa, hän jatkaa. Vierailijat
voivat odottaa näkevänsä innovaatioita kaikissa näyttökategorioissa, metsätekniikasta,
huonekaluista ja ikkunoiden
valmistuksesta, työkalujärjestelmiin ja pintatekniikkaan. Esillä
on myös esittelyjä täysin toimivista huonekalutehtaista, mahdollisuus tutustua IoT-alustoihin teollisuus 4.0 -laitoksille ja
uusimpiin T & K-hankkeisiin
ja vieraat voivat osallistua verkostoitumistapahtumiin koko
näyttelyn ajan.
- Yksi suurimmista haasteista on
yhä suurempi suuntaus tuotteiden yksilöllisyyteen - suuntaus,
joka painostaa valmistajia toi-

mittamaan räätälöityjä tuotteita
vähintään yhtä nopeasti, kannattavasti ja tehokkaasti kuin
sarjatuotannossa. Ligna-näytteilleasettajat esittelevät ratkaisuja, sanoo Tohtori Andreas
Gruchow.
Lignassa on kolme painopistealuetta: ”Integroitu puuntyöstö räätälöityjä ratkaisuja”, ”älykäs
pintateknologia” ja ”resurssien
ja teknologian saatavuus”. Jälkimmäinen on myös puuteollisuuden huippukokouksen keskeinen teema.
Lisätietoa Lignasta, näyttelyn
tukiohjelmasta, opastetuista
kierroksista, erikoisnäytöistä ja
tärkeistä tuotelanseista on osoitteessa www.ligna.de.

Hannover
27.-31.5.2019
SOLU TIONS FOR INDUSTRY

-TALOTEOLLISUUDEN
KONEET - halli 13

osasto G17

TERVETULOA
KONEET
LAITTEET
TERÄT
TARVIKKEET

HAE IDEAT
TUOTANNON
KEHITTÄMISEEN

VIIMEISIMMÄT
UUTUUDET

WEINIG - halli 27

BIESSE - halli 11

MAKOR - halli 17

JKF - halli 12

Sovi tapaaminen
kanssamme jo
ennakkoon
Messutiimimme
yhteystiedot löydät
kotisivuiltamme

www.penope.fi
Penope Oy Tupalankatu 9, 15680 Lahti puh. (03) 87 870, info@penope.fi, www.penope.fi
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Penope -taloteollisuuden koneet esillä Lignassa
Penope Oy on mukana Ligna
2019 -messuilla omalla osastollaan hallissa 13 osastolla G17.
Osastolla esitellään Penopen
oman tuotemerkin taloteollisuuden koneita.
Koneet on suunniteltu vastaamaan Pohjoismaiden johtavien
talo- ja elementtitehtaiden tarpeita hyödyntämällä uusinta
teknologiaa ja innovatiivisia
ratkaisuja. Penope -tuotemerkki tarjoaa lovisahoja, elementtipöytiä, perhospöytiä sekä naulausportaaleja taloteollisuuteen.
Ensimmäiset taloteollisuuden
linjastot toimitettiin 2016
vuonna ja nyt niitä on toimitettu Ruotsiin ja Suomeen useita
kokonaisuuksia.

menttipöytiä sekä korkeampaa
automaatioastetta haettaessa
HYBRID -monitoimiportaalista sisältäen tarvittavat työkalut
kuten esim. naulaimet, ruuvinvääntimet, pyörösahan ja jyrsinyksikön. Lisäksi linja voidaan

varustaa erilaisilla työtä helpottavilla varusteilla kuten pöytiin
tulevilla naulainvaunuilla, laser
-osoittimilla, muovirullatelineillä, materiaalivaunulla jne.
Levyjen syötön ja asemoinnin
helpottamiseksi linja voidaan

varustaa manuaalikäyttöisellä
vakuuminostimella tai täysautomaattisella levynsyöttöportaalilla. Ligna -messuilta
Penope etsii kontakteja uusilta
markkina-alueilta.

Tehokkaat elementtilinjat koostuvat tarvittavasta määrästä ele-

Osta reunanauhoja
kätevästi REHAUn
verkkokaupasta!
REHAUN verkkokaupassa on valittavana yli
100 000 erilaista reunanauhaa:
www.rehau.fi/designguide
Rekisteröidy verkkokaupan asiakkaaksi ja saat
ensimmäisestä tilauksesta 10 %:n alennuksen
(vain uudet asiakkaat). Tarjous voimassa
30.6.2019 asti.
Verkkokauppa:
www.rehau.fi/webshop
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Hannover | 27. - 31.5.2019

Tavataan Lignassa 27.-31.5.2019!
P.S. Messuopas ladattavissa kotisivultamme

Kevätterveisin,
puuntyöstökonekauppiaasi
Anders Eriksson, puh. +358 46 922 1166
Tapani Jaakkola, puh. +358 40 934 5300
Veijo Jaakkola, puh. +358 400 382 995
Heikki Koskinen, puh. +358 40 558 8175
Anssi Tiira, puh. +358 400 867 115
Alberti | Bi-matic | Casolin | CMS Industries
CosmecTechnology | EMC | GG Macchine | Grundner
Kälin | Nestro | OTT | PutschMeniconi | Prinz | Sormec
Soukup | Stromab | Vitap | Votecs

eurotec.fi

Vakavat onnettomuudet
tarkistuspyörösahalla ovat
menneisyyttä
Felder Group tuo markkinoille PCS® -Ennaltaehkäisevän järjestelmän. Kyseessä on uusi innovaatio tarkistuspyörösahojen turvallisuudessa.
Felder Group esittelee Ligna-messuilla ensimmäistä kertaa sahojen käyttöturvallisuutta merkittävästi parantavan ratkaisun Format-4 sahoihin. Kone havaitsee automaattisesti mahdollisen vaaratilanteen esim. sormien osuessa terään. Tämän havaittuaan kone laskee pyörivän terän ”salaman nopeasti” työpinnan alapuolelle ja pysäyttää koneen. Hätäpysäytyksen jälkeen sahaa voidaan
käyttää välittömästi ilman huolto- tai säätötoimia – pelkkä käynnistyspainikkeen painaminen riittää.
Felder:
Felder Groupin pääkonttori sijaitsee Itävallassa Hallin kaupungissa, Innsbruckin vieressä. Yritys on yksi maailman johtavista
yritys- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen puunjalostuskoneiden
toimittaja. Työntekijöitä yrityksellä 84 maassa ja yli 250 myyntikonttoria ympäri maailmaa. Felder motto on: ”Kaikki yhdeltä
toimittajalta” Suomessa Felder Groupia (Hammer, Felder ja Format-4) edustaa Olsa Ay.

Terät ja
tarvikkeet
www.ttke.fi • info@ttke.fi
+358 44 083 1270
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DELMAC esittelee
ja palvelee LIGNAssa
monipuolisin uutuustuottein
DelMAC esittelee yhdessä kumppaneiden kanssa Hannoverissa useita merkittäviä ja suomalaisiakin kiinnostavia tuoteuutuuksia. Messujen teemana on Making more out of wood ja
se sopii meille suomalaisille erinomaisesti. Yli 1500 näytteilleasettajaa tuo esille uusimmat innovaationsa ja niistä suosittelemme tutustumaan ainakin seuraaviin yhtiömme kumppaneiden osastoihin.

27.-31.5.2019
HANNOVER

Olemme mukana päämiestemme
messuosastoilla. Sovi tapaaminen
ja ilmoittaudu Projecta Abend
asiakasillalliselle!

DELMAC palvelee messulla kumppaneiden osastolla.
BÜRKLE – pintakäsittely- ja pinnoitusteknologiaa, halli 17
Osasto F 19. BÜRKLE tuo mittavan osaamisensa pintakäsittelyssä esiin mm. kolmen ison ROBUS–sarjan ruiskuautomaatin muodossa.
LOHMEYER – levykalusteidentuotantokoneet, halli 11
Osasto D 11. LOHMEYER levykalustekoneet ovat herättäneet suurta kiinnostusta myös Suomessa. Tehtaan vankat, monipuoliset ja joustavat levysahat, reunalistoituskoneet, NC-porakoneet, nestauskoneet ja CNC-työstökeskukset ovat edullisia monipuolisesti varustettuja tuotantokoneita.
PAUL – katkaisun, särmäyksen ja halkaisun osaaja, halli 27,
Osasto B 20. PAUL Machinenfabrik on tunnettu tehokkaista optimointikatkaisu-, särmäys- ja halkaisusahoista. Osastolla
ajossa on mm. RAPID-sarjan suurtehokatkaisulinja, jossa kahden toisistaan riippumattoman sahanterän järjestelmä mahdollistaa todella suuret kapasiteetit.
KUPER – viilun valmistus ja höyläysteknologiaa, halli 15,
Osasto D 16. Maailman johtavin viilun valmistuskoneiden
osaaja KUPER tuo osastolleen koko konevalikoimansa.
OMGA – optimointikatkaisusahat, halli 27, Osasto K 59.
Perinteinen työntävien katkaisusahojen valmista OMGA on
uudistanut koko sahaperheensä. OPTIMA-sarjan tehokkaat,
tarkat ja helppokäyttöiset työntävällä vasteella olevat optimointisahat ovat koeajettavissa osastolla.

Jouni Häkkänen
+358 20 771 3320

Perttu Lankinen
+358 20 771 3334

Petri Leivonen
+358 20 771 3325

Jari Kurikka
+358 20 771 3368

Sebastian Tamminen
+358 20 771 3303

Jukka Nevavuo
+358 20 771 3308

VENETA IMPIANTI – pölynpoisto- ja maalaamolaitteet,
halli 11, Osasto D 56. Puhdas tehdasilma on VENETA IMPIANTIn ohjenuora, kun he valmistavat pölynpoistojärjestelmiä ja maalaamoita. Tavoitat meidät messuilla ja muulloinkin
p. 0500 354 150 / Jukka Pelkonen.

KATSO, MITÄ
HOMAGIN MESSUOSASTOLLA ON
ESILLÄ:
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30
info@projecta.fi
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HOMAG Group uutuudet
Ligna 2019 messuilla HOMAG täyttää
hallin 14 puuntyöstökoneilla, -ohjelmistoilla ja teknisillä innovaatioilla. Ratkaisuja löytyy niin pienille kuin suurillekin
toimijoille.
Osana HOMAG:in ”YOUR SOLUTION” -lupausta, HOMAG esittelee
messuilla kokonaisvaltaisia ratkaisukonsepteja, joiden avulla voidaan vastata
markkinoiden vaatimuksiin ja tulevaisuuden suuntauksiin. Tänä vuonna massiivipuutyöstöön löytyy paljon uutuuksia,
joita täydentävät kaikki talopakettiautomaatioratkaisut. Messuosaston ydin on
HOMAG:in innovaatiokeskus, jossa
vierailijat voivat matkustaa ajassa ja nähdä tulevaisuuden huonekaluja ja niiden
rakentamiseen vaadittavia teknologioita.
Lisäksi WEINMANN esittelee hallissa 13
uusimmat koneteknologiat talonrakennusteollisuudelle.
Hallissa 14 esillä on 50 konetta, joista
muodostuu myös erilaisia konsepteja:
• integroitu solu -konsepti, joita voidaan
muokata monen kokoisille ja tyyppisille
yrityksille

• puuntyöstöyritykset vaihe vaiheelta
digitaaliseen maailmaan -konsepti, joka
rakentuu yksittäisistä osista
• batch size 1 -tehokas toimintakonsepti
Lisäksi esillä on hionta-, maalaus- ja laminointiteknologian uudet ja optimoidut
ratkaisut, talopakettien komponenttien
tuotanto ja uusimmat automaatioratkaisut sekä yksittäiset koneet (reunalistoitus-, CNC-, hionta- ja levynpaloittelukoneet). Hallissa 13 WEINMANN esittelee
uuden, täysin automaattisen ja tehokkaan
teknologian eristysmateriaalin asettamiseen puukehyksen komponentteihin.

Digitalisoinnin mahdollisuudet
Käyttäjän ei tarvitse investoida kokonaiseen järjestelmään, sen sijaan voidaan
valita yksittäisiä koneita, ohjelmistoja ja
sovelluksia, jotka ovat integroituna yhteydessä toisiinsa.
Messuilla tutkitaan mahdollisuutta, jossa data voidaan siirtää ja koneita hallita
älylaitteilla, kuten kännyköillä ja tableteilla. Kuvat ja osalistat voitaisiin nähdä
työmailla missä tahansa.

HOMAG tarjoaa puusepänteollisuudelle
myös muita työkaluja, jotka helpottavat
huomattavasti päivittäistä työtä. Näitä
demonstroidaan paikan päällä liitettynä
integroituihin soluihin, joista löytyy ratkaisu kaikenkokoisille yrityksille.
HOMAG esittelee messuilla laajennetun
tuotevalikoimansa ruiskupinnoitukseen.

Uutta pintakäsittelyosaamista
Pintakäsittely on keskeisessä asemassa
messuilla: Esittelyssä on pinta- ja profiilimaalauskoneiden, hiontakoneiden
sekä laminointikoneiden uudet innovaatiot. HOMAG on myös edustettuna
Makor-osastolla: HOMAG on viimeisen
kahden vuoden aikana tehnyt yhteistyötä
italialaisen maalausjärjestelmäasiantuntijan kanssa.

Sovi tapaaminen Innomacin kanssa ja voita Ipad
Lignassa näet kaikkien yli kolmenkymmenen päämiehemme viimeaikaisen
tuotekehityksen tulokset, jotka tarjoavat
käyttäjilleen uutta kilpailukykyä omassa
tuotannossaan jalostettaessa ideoita tuotteiksi. Ota messuista kaikki hyöty irti ja
sovi tapaaminen asiantuntijoidemme
kanssa jo etukäteen. Näin varmistat par-

Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA
Tel. (03) 872 840
ovihollola@ovihollola.fi
myynti@ovihollola.fi
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haan palvelun ja osallistut arvontaan, jonka pääpalkintona on Ipad. Palvelemme
koko messujen ajan SCM:n osastolla halli
13 ja Ceflan osastolla hallissa 17.
SCM:n messuteema on Smart & Human
Factory korostaen integraatiota ja automaatiota. Pintakäsittelyn teknologiajohtaja Cefla Finishing Group esittäytyy

Lignassa alansa suurimmalla osastolla.
Uutuuksista mainittakoon valtavasti kehittynyt printtausteknologia. Vecoplan
vapauttaa käyttämättömän energian! Hallissa 25 esillä markkinajohtajan murskaimet ja hakkurit erilaisten biomassojen käsittelyyn. Sovi tapaaminen 0400-7776517
tai myynti@innomac.fi.

YRITYSESITTELY

Kiinnityshaasteiden ratkaisijat
Markkinajohtajana Suomessa
puukiinnityksen alalla toimiva
Mechelin Company on palvelut yrityksiä kiinnityshaasteissa
Suomessa jo perustamisvuodestaan 1957. Oy Mechelin Company Ab on osa kansainvälistä
Kyocera konsernia.
- Tämä on kokonaisvaltaista työtä, sanoo piiripäällikkö
Kari Hyvärinen Tampereen
myymälästä.
Vaikka yritys on edustanut Sencon tuotteita menestyksellisesti jo yli puolivuosisataa, niin
SENCO naulauskoneet, SENCO naulat ja hakaset, SENCO
DURASPIN ruuvaimet ja ruuvit, sekä SENCO kompressorit
muodostavat yhä tänä päivänä
suurimman osan yrityksen liikevaihdosta.

Piilokiinnitys

- Emme kuitenkaan lähde siitä, että myymme pelkästään
tuotteita, vaan tarjoamme asiakkaillemme parhaita kiinni-

tysteknisiä ratkaisuja ja laajan
valikoiman alan huipputuotteita, hän jatkaa.
SENCON missio on olla varteenotettavin toimittaja, kun
haetaan laadukasta kiinnitysjärjestelmää, joka lisää työn
tuottavuutta ja turvallisuutta.
- Turvallisuus on meille yksi
keskeinen arvo, Kari Hyvärinen painottaa. Mechelin on
jo vuosia kiertänyt alan oppilaitoksissa kouluttamassa tulevia puuseppiä ja kirvesmiehiä
koneiden ja laitteiden turvalliseen ja oikeaan käyttöön. Mechelinin asiakkaita ovat talo-,
rakennuspuusepän-, huonekalu- ja pakkausteollisuus sekä
rakennusliikkeet, rakentajat ja
heitä palvelevat lukuisat jälleenmyyjät.

Useita edustuksia
Muita yrityksen edustuksia
ovat AERFAST-, SCRAIL-,
EXPANDET-, RAWLPUG- ja

LIGNOLOC – CAMO- kiinnitystekniikat sekä valikoima AERFAST-, MEC -AIR
ja JUN -AIR kompressorit,
COLLOMIX sekoitusratkaisut ja BAIER sähkötyökalut,
NORSAG rakennussirkkelit,
STARMIX imurit sekä MAFELL sähkötyökalut.
-Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös valikoima tunnettuja
sähkötyökalumerkkejä kuten
DEWALT, FESTOOL ja PANASONIC tarvikkeineen.
Mechelin Companyn pääkonttori ja -myymälä sijaitsee Helsingissä, sivutoimiset myymälät
löytyvät Tampereelta, Jyväskylästä ja Oulusta.
- Oma myynti- ja huolto-organisaatiomme kattaa koko
maan ja verkostomme lisäksi
tuotteitamme saa useilta jälleenmyyjiltämme kautta maan,
Hyvärinen muistuttaa.

Uutuus LignoLoc
puunaulat
Puunaulat ovat ekologinen
vaihtoehto kohteisiin, joihin
se sopii. Puunaulojen suurimmat hyödyt ovat sen helppous
ja nopeus sekä suuri pitovoima
ligniinin (*) ansiosta. Ne ovat
myös vastustuskykyisiä sieni-infektioille.
- Ne eivät ime vettä, eivätkä laajene ja on merkittävästi nopeampia kiinnittää kuin puutapit,
Hyvärinen esittelee. Pyökki on
sopivin materiaali puunauloille, koska sen suorakasvuisuus
takaa tasaisemman laadun.
- Puunaulaa on vahvistettu
puristamalla solurakennetta.
Tämä antaa puulle uskomattoman kestävyyden myös ulkona,
hän jatkaa.

*Ligniini on sidosainetta, jota on puiden massasta noin 20-30 prosenttia.
Ligniinin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat, uskoo Stora Enso.
Yhtiön mukaan ligniinillä voi korvata fossiilisia fenoleita, joita käytetään
maalien ja liimojen valmistuksessa. Fenoliliimoja on yleisesti käytössä
esimerkiksi vanereissa ja puulevyliimoissa. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan
ligniinin käyttöä edistänevät tiukentuneet ympäristönormit ja kuluttajien halu ostaa
ympäristöystävällisiä tuotteita, joiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.
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- Huonekalukaupan

haasteet ja mahdollisuudet
Kova hintakilpailu tuontihuonekalujen
kanssa on harventanut rajusti suomalaisten huonekaluvalmistajien määrää. Kuluttajat näkevät tuotteet edullisina, vain jos
ne ovat alennuksessa ja prosentti on tarpeeksi suuri. Todellisuudessa tuote voi olla ilman alennusta jopa edullisempi kuin
kilpailijan tuote alennettuun hintaan. Kuluttaja tekee valinnan usein tuotteen aleilmaisun luoman mielikuvan takia.
Laki on tässä kuluttajan puolella, sillä jatkuvat alennusmyynnit hämärtävät hintaa.
Nyrkkisääntö, että kalenterivuoden aikana alennusmyyntejä voi olla yhteensä korkeintaan kolmekuukautta, ja ne saa kestää
yhtäjaksoisesti enintään kaksi kuukautta.
Tämä ei nykyisellään pidä lainkaan paikkaansa, sillä meillä on useita huonekaluja
myyviä ketjuja, joilla on jatkuvasti alennusmyynti. Onko kuluttaja tuotteiden
normaalihintaa nähnytkään? Onko normaalihintaa edes olemassa, tai onko sillä
edes merkitystä?

Prosenttimyynti kuriin
Jatkuva alennusmyynti on kielletty laissa.
Kilpailu- ja kuluttaja-asiamies puuttuu ja
tutkii asiaa, mikäli näin ei ole toimittu.
Pitkään jatkunut alennusmyynti merkitsee alennettujen hintojen muuttumista
kauppapaikan pysyviksi hinnoiksi. Laista huolimatta tiettyjen kauppaketjujen ja
liikkeiden on tutkittu rikkovan alennusmyyntisääntöjä jatkuvasti ja toistuvasti.
Uutisten mukaan uhkasakkoja on määrätty, muttei niillä näytä olevan vaikutusta. Toiset maksavat uhkasakon ja toiset eivät. Tämä aiheuttaa vääristymää yritysten
väliselle kilpailulle, kun osa noudattaa lakia ja osa ei. Ja tämä on täysin mahdollista, sillä lakia rikkovilla yrityksillä on asiakkaansa.

taminen yleistyy. Kotimaisuus oli ennen
myyntivaltti ja sen pitäisi olla sitä, mutta
se ei yksiselitteisesti enää sitä ole. Käytännössä vain vanhemmalle ikäpolvelle sillä
on merkitystä, kuka sen tuotteen on oikeasti tehnyt.
Nuoret koululaiset osoittivat mieltään
eduskuntatalonedessä ilmastonmuutoksen puolesta. Täytyy vain toivoa, että tuo
ideologia muuttuu käytännöksi ja tulevaisuudessa nuoret ostavat yhä enemmän lähellä tuotettua kotimaista tuotetta. Puun
käyttö on tutkitusti ympäristöystävällistä, puu kykenee mahdollisesti sitomaan
keskimäärin peräti 1,8 kiloa hiilidioksidia puukiloa kohti (kun mittaus perustuu
päästöjen määrään). Joten kalusteissa olisi helppoa ryhtyä sitomaan hiilidioksidia.
Materiaaleille pitäisi ainakin julkisissa
hankinnoissa asettaa kriteereitä esimerkiksi puun alkuperään ja kierrätettävyyteen vedoten. Näissä voi hyödyntää EU:n
kestävien hankintojen kriteereitä. Tieto
puun alkuperästä on tärkeä kriteeri, joka
voidaan todentaa sertifioineilla. Huonekalutuotannossa tavoitteena voisi olla vähäinen materiaalihukka ja että materiaalit kierrätettävyys.

%
0
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0
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Vihreys ja laatu prosenttien edelle

Vaikka huonekalukauppa on hintapainotteista, toivoa on, että vastuullinen kulut-
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Kotimaisuus on valtti, ympäristöä ajatellen, mutta vaikea todentaa. Kotimaisuus
ei suoraan näy huonekaluliikkeissä, joissa
lähes kaikissa myydään myös tuontihuonekaluja. Eivätkä kaikki liikkeet halua valmistajien tietoja näkyviin.

Made in Finland
Kun tuotteessa on avainlippu, se on kotimainen, ainakin enimmäkseen. Käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja tuoteryhmille, joiden
kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Kotimainen valinta työllistää ja tuotteen jäljitettävyys ja
läpinäkyvyys on usein paremmalla tolalla
kuin halpatyövoimamaassa valmistetuis-

sa tuotteissa, tämä on totta. Mutta varmimmin kotimaisuuden todistanee ostamalla valmistajalta, joita suomessa vielä
on. Avainlipun käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Avainlipun käyttöintoa rajoittaa lipun käytön oikeudesta maksettava aika huomattava hinta.
Toinen suomalaisuutta kuvaava merkki
on Design From Finland, jossa merkki
myönnetään tuotteille tai palveluille, jotka on muotoiltu Suomessa. Se voi olla valmistettu missä vaan ja mistä tahansa ostetusta materiaalista, joista on myös mahdollisuus selvittää läpinäkyvästi ympäristöeettisyys. Design from Finland -merkki
tekee suomalaisen muotoiluosaamisen näkyväksi. Merkki kertoo, että tuote tai palvelu on muotoiltu Suomessa ja sen ammattimaiseen muotoiluun on investoitu.
Tällä on iso merkitys, sillä aineettoman
osaamisen myyminen on myös arvokasta vientiä.

Kommentti
Tänä päivänä 90 prosenttia kuluttajista etsii, tutkii ja vertaa tuotteita netissä ennen
kivijalkakauppaan menoa. Tuotteen vertaaminen netissä tai lehtimainoksessa on
hankalaa, sillä kuvissa kaikki ovat saman
näköisiä. Huonekaluja hankitaan Suomessa 5 – 10 vuoden välein, jolloin asiakkaalle ei synny hintatietoisuutta.
Lehtien huonekalumarkkinointi on villiä.
Lehti-ilmoittelussa tuotteiden sulkuhinnat saattavat olla jopa hatusta heitettyjä;
myydäänkö niillä tuotetta todellisuudessa
koskaan? Saman tuote voi olla eri kampanjassa eri nimellä; nimiä vaihdetaan kampanjoittain - edelleen vertailu hankalaa.

Suomalainen design
Valveutuneet sisustajat ja sellaiset, joilla
on varaa, hakevat brändejä. Tässä markkinaraossa pärjäävät suomalaiset designtuotteet. Suomalainen design myy maailmalla, mutta sinne pääseminen vaatii
aikaa ja resursseja.
Isot kalusteketjut ovat Puuteollisuusyrittäjät ry:n Janne Liiaksen mukaan jonkin verran vähentäneet tavarantoimittajia. Pienten valmistajien voi olla vaikeaa päästä mallistoon mukaan – ellei
tuote ole erityisen erottuva ja kiinnostava. Toisaalta ketjun mallistoon pääsy ei takaa onnea ja autuutta. Myyntiin
voi tulla volyymia, mutta koville katteille siellä ei päästä.
Verkkokauppa on alalle hyvä asia, Liias
uskoo. Tässä on pärjännyt esimerkiksi eteläpohjalainen Hakola Huonekalu
Oy, joka on onnistunut moninkertaistamaan liikevaihtonsa oman verkkokaupan avulla.

Asiat, joiden pitäisi muuttua, joista alan
yrittäjien ja järjestöjen pitäisi yhdessä
luoda painetta, on juuri epärehellinen
prosenttimyynti ja hinnoittelu. Hinnoittelun suhteen lakia pitää ehdottomasti
noudattaa ja noudattamatta jättämistä
pitää valvoa ja sanktioida. Suomalaisista
tuotteista parhaiten kilpailussa pärjäävät
sohvat ja runkopatjat, koska niiden rahtaaminen ulkomailta ei käy yhtä helposti
kuin vaikkapa hyllyjen tai pöytien tuonti.

- Sisustusorientoituneet ihmiset ovat
löytäneet Hakolan brändin. Se on hyvä
esimerkki siitä, kuinka asioita pitää uskaltaa tehdä toisin, hän jatkaa.
Kuvat: Teksti: Tuula Uitto

neet tekemään hyvin, nyt meidän pitää
kertoa se muillekin, vihdoinkin ja yhdessä. Läpinäkyvät ympäristöselosteet auttavat varmentamaan ympäristöystävällisen tuotteen. Kestävää kehitystä edesauttaa kestävä huonekalu, joka tulee läheltä.
Hyvä yhteistyö rakennusliikkeiden kanssa tuo uudenlaisia mahdollisuuksia projektikalusteiden valmistajille.
Tuula Uitto

Mahdollisuuksiakin suomalaisella huonekalulla on. Nyt jos koskaan on suomalaisen huonekaluteollisuuden aika marssia maailmalle näkyvästi. Olemme tottu-
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Kaupalla kasvokkain on paikkansa
Puuteollisuusyrittäjät ry järjesti Lahdessa (Lahden Messukeskus) huonekalukaupan Kauppiaspäivät maaliskuun loppupuolella. Tapahtuma alkoi perjantaina ja kesti sunnuntaihin
saakka. Tapahtuma on tarkoitettu vain ammattilaisille kuten
huonekaluvalmistajille, huonekalujen maahantuojille sekä
huonekalukauppiaille ja sisustussuunnittelijoille.
Tapahtumaan osallistuneet
näytteilleasettajat tyytyväisiä
tapahtuman antiin.
- Sellainen on aina huojentavaa kuulla, kertoohan tuo suoraan jotakin kentän tilanteesta,
kertoo tilaisuuden järjestelyistä paikan päällä vastannut Juha Peltoniemi. Tavoitteet tilaisuuden hyödyistä hieman vaihtelevat.
- Vaikka kauppa onkin ilman
muuta kaikkien lopputavoitteena, suuri osa näytteilleasettajista ajattelee asiaa kuitenkin
laajemmin, Peltoniemi sanoo.
- Valmistajat laskevat ison arvon sille, että heidän kutsumansa kohdennetut asiakkaat
myyjineen, pääsevät tapaamaan
kasvokkain tekijän ja myös tuo-
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teuutuudet ovat nähtävissä ja
kokeiltavissa, hän jatkaa. Vaikka tilausta ei juuri siinä paikassa
kirjoitettaisikaan, on tuotteen
liikkeeseen esille saaminen ja
myynti muutenkin sen jälkeen
huomattavasti helpompaa.
- Kaupankäynti on Kauppiaspäivien kautta kustannustehokasta, sillä vastaavan asiakasmäärän kiertäminen pitkin isoa
Suomenmaata esitteiden kanssa on kallista ja silti perustuu
mielikuviin, Peltoniemi toteaa.
PTY Kauppiaspäivillä tämä asia
korostuu erityisesti, ja tilaisuus
on palautteen mukaan kotoinen sekä matalan kynnyksen
tapahtuma osallistua.

Kovaa ja pehmeää
Huonekaluteollisuuden niin
sanotulta kovalta puolelta kaikuu hyviä uutisia.
- Kasvusta ja uusista investoinneista uutisoinut Hkt Seppänen Oy on kasvanut niin, että nurkat natisevat ja noste on
silmin nähtävää, Peltoniemi innostuu.
Hkt Laitala Oy:n Toivo Laitalan vuonna 1932 perustaman
yrityksen asialla olivat edel-

leen Laitalan miehet ja tarina
vain jatkuu. Talonpoikaisrokokoo, kustavilainen tähkäempire ja vaikka Ranskan rokokoo
valmistuu Laitalassa ammattitaitoisten veistäjien käsityönä,
perinteitä kunnioittaen, yhdistettynä moderniin teknologiaan sekä tyyliin. Se on paras
yhdistelmä nykyaikanakin.
- Käsin veistetään pitkäikäisiä
tyylihuonekaluja kaiken halpatuonnin keskellä, Hannu Laitala toteaa, ja jatkaa, että käsityö ja käyttöikä huomioiden
heidän valmistamansa huonekalut ovat loppujen lopuksi
jopa edullisia. Ainakin niiden
ympäristöarvot kestävät tarkastelun.
Lintula Oy:n Mika Lintula
on turhautunut tämän päivän
huonekalukaupan prosenttimyyntiin.
- Se syö koko alan uskottavuutta ja hinnoittelu hämärtyy, kun ostajat tuijottavat pelkästään prosentteja. Normaalihintainen huonekalu voi olla

ESLAn suloinen perinteisestä
potkukelkasta tehty
lasten versio, jossa veikeitä
värivaihtoehtojakin.

Mika Lintula ja Mika Naukkarinen
Lintula Oy:ltä, kritisoivat
Kalustepäivillä huonekalualan
villiä prosenttikauppaa.
jopa edullisempi, Mika Lintula puuskahtaa. Lintulan yritystä
kantaa käsityöläisperinne sekä
usko ja intohimo omaan tekemiseen ja ne ovat Lintula Oy:n
vahvuuksia tänäkin päivänä.
Pehmeällä puolella hallinneiden harmaan eri sävyjen joukkoon oli kivasti tullut värejä,
mikä pisti silmään piristävänä piirteenä. Laadukas tuote
ja pitkälle viety palvelu, esimerkiksi tuotteiden räätälöin-

ti mittojen ja kankaiden puitteissa on erinomainen lisäarvo
valmistajalta.

Kiirettä tuotannossa,
markkinointi haasteellista
Monilla pienillä valmistajilla
kädet ja aika ovat kiinni valmistuksessa, kun he tekevät
korkealaatuista tavaraa. Markkinointipuoli ei ehkä ole niin
vahvaa ja se on huono yhtälö.
- Isoilla taloilla on tahot erikseen markkinointia hoitamassa ja se tuo helposti pienelle
tunteen, että Ne jyrää meitin,
nuo isot, Juha Peltoniemi pohtii. Puuteollisuusyrittäjien järjestämä Someklinikka, jota pi-

Ensimmäistä kertaa Kauppiaspäivillä olleet Ohton yrittäjät Henna
Erkkilä ja Sini Hautamäki.

ti Tomas Nordström, puuseppä ja ”somemoniosaaja”. Sen
avulla on mahdollisuus saada
yritykselleen huomiota ja niin
sanottuja seuraajia, someuutisten seuraajia. Ja kun seuraajia
on tarpeeksi, sieltä löytyy myös
potentiaalisia asiakkaita.

tyyppiset toimijat muokkaavat
tuotteiden hintamielikuvaa ja
tämä kaikki tuottaa tuskaa ennen kaikkea suomalaiselle käsityölle, Peltoniemi jatkaa.

Kaiken kaikkiaan Huonekaluvalmistajien huoli alan uskottavuudesta on suuri. Huonekalukaupan hintamielikuvamarkkinointi on syönyt ja
syö edelleen lujasti alan uskottavuutta ja suuret prosentit on se, minkä perässä kansa on paljolti oppinut juoksemaan. Tällä tavalla toimien on
onnistuttu murentamaan suomalaisen huonekaluteollisuuden uskottavuus ihan alalla itse sisältä päin.

Kauppiaspäiville on selvästi
tarvetta, vaikka osa toimijoista kokeekin nettikaupan yms.
muutoksen uhkana, eivätkä
näe tätä kanavaa enää omalle
toiminnalleen muuta kuin kulueränä. Palautetta on kuunneltu ja tilaisuuden kehittämistä yhä lähemmäksi tätä päivää
ja suurempaa ostajapotentiaalia suunnitellaan jo seuraavalle
vuodelle. Mutta, kun tilaisuus
luodaan, on oma markkinointi tehtävä huolella. Kutsuttava
yhteyshenkilöitä, panostettava
osastoon ja osastolla olijoihin.

- Luonnollisesti myös Ikean

Kauppiaspäivien
tulevaisuus

- Kärkipään Kauppiaspäivä-menestyjät ovatkin järjestäen nähneet vaivaa ja panostaneet tämän tilaisuuden etukäteismarkkinointiin sen sijaan, että tulisivat ”valmiin
päälle” ja odottaisivat mitä tuleman pitää, jos sitäkään, Peltoniemi sanoo.
Päivien lopuksi Peltoniemi sanoo olevansa tyytyväinen siitä, että uskoa huomiseen näillä toimijoilla tässä alati muuttuvassa maailmassa kuitenkin
löytyy. Näytteilleasettajia oli
yhteensä 30 kpl.
Vuoden 2020 Kauppiaspäivät pidetään Habitaren
yhteydessä Helsingissä.
Teksti: Juha Peltoniemi
ja Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto
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Kemijärvellä keittiöitä
toisessa polvessa
Puusepänliike Peltoniemi
syntyi Kemijärven Tohmossa
vuonna 1975. Esko Peltoniemen perustama yhden miehen yritys toimi alkuaikoina
askarteluhuoneessa ja autotallissa. Idean yritykseen Esko
sai työskennellessään kirvesmiehenä omakotityömailla ja
havaitessaan, että asiakkailla
oli vaikeuksia löytää kalusteita
omaan kotiinsa. Samaan aikaan ensimmäiset pinnoitetut
lastulevyt tulivat markkinoille. Esko päätti lankomiehensä
Juhanin kanssa ostaa nipun
mäntymelamiinilevyä puoliksi
ja valmistaa siitä molemmille
kirjahyllyt. Kalusteiden kysyntä uudesta hienosta levystä
kuitenkin ylitti odotukset ja
nippu käytettiin keittiökalusteisiin. Kalusteet tehtiin täysin käsityönä ja työ oli aikaa
vievää. Toki silloiselle kulurakenteelle riitti, että valmisti
komeron päivässä.
Vuonna 1980 Esko rakensi
ensimmäisen hallin (120 m2)
kalusteiden valmistukselle
Tohmon kotipihaan. Jo silloin oli vanhempi poika Jouni mukana kalustehommissa.
Kalusteiden lisäksi valmistettiin puusta erilaisia huonekaluja, kaappikelloja yms. Kun
tilat alkoivat jälleen käydä ahtaiksi, kysyi Esko-isä Jounilta
”lupaa” uuden hallin rakentamiselle Kemijärven Särkikankaan teollisuusalueelle. Uusi
halli valmistui Jänkätielle
1985 ja siinä oli tilaa 550 m2.
Kun 1990-luvun alun lamasta
Kuvassa vasemmalta
Käyttäjä Kari Lång, Juha Peltoniemi,
OTT:ltä Alfred Fischer, Eurotec Oy
Antti Pesonen. Kuva Eurotec
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ja Eskon vakavasta aivoverenvuodosta oli selvitty, oli aika
alkaa suunnittelemaan sukupolvenvaihdosta. Sukupolvenvaihdos toteutettiin kaksivaiheisena.
Vuonna 1992 Jouni tuli Eskon kanssa osakkaaksi 50/50
ja vuonna 1994 nuorempi veli
Juha tuli Eskon tilalle muodostaen Jounin kanssa 50/50
-omistuksen.
- Tällöin Esko-isä jäi eläkkeelle, kertovat veljekset Jouni ja
Juha Peltoniemi.

Keskittyminen ja
konekanta kalustevalmistukseen
Sukupolvenvaihdoksen myötä
päätettiin keskittyä pelkästään
kalusteiden valmistukseen.
- Olihan se aina ollut yrityksen päätyö, mutta nyt konekantaa alettiin uudistaa ja
suunnata kalustevalmistuksen
tarpeisiin, veljekset kertovat.
Jänkätien hallia laajennettiin

kahteen otteeseen vuosina
2000 ja 2004. Laajennusten
jälkeenkin alkoivat tulla seinät
vastaan, ja suunnitelmissa oli
jo tehdä uusi laajennus. Asia
saatiin kuitenkin ratkaistuksi,
kun naapurissa olevat 3000m2
puuteollisuuslaitoksen tilat
jäivät tyhjilleen. Keväällä 2009
Puusepänliike Peltoniemi
muutti Kemijärven kaupungin omistamaan halliin vuokralaiseksi ja tilat saatiin jälleen
ajanmukaisiksi.
- Koska uusi halli oli ”yli-iso”
Puusepänliike Peltoniemen
sen hetkisiin tarpeisiin aloimme pohtia, mitä tyhjälle tilalle tehdään. Keväällä 2009
ostettiin sitten Oulunsalolainen kalusteovia alihankintana
valmistava Ovin Oy, josta tuli
Peltoniemen tytäryhtiö saman
katon alle, he jatkavat.

Investointivauhti jatkuu
Hallien lisäksi yritys on investoinut myös ajantasaisiin ko-

neisiin. Viimeisin investointi
on ollut Itävaltalainen OTT
Storm+ listoituskone PUR
liimapäällä ja automaattisella
manipulaatorilla varustetulla
palautus kuljettimella, jonka
toimitti meille asennettuna
paikoilleen Eurotec Oy Naantalista.
- Aikaisemmin ennen uutta
investointia listoitimme kahdella listoituskoneella, joissa
oli perinteiset palautuskuljettimet sekä koneet toimivat
Eva liimoilla, veljekset kertovat. Näillä kahdella koneella
oli viisi työntekijää, jotta niillä pystyi kattamaan nykyisen
tuotantotarpeemme ja riittävän listoituksen laadun.
- Nyt hankitulla yhdellä nopealla OTT Storm+ listoituskoneella ja kahdella työntekijällä pääsemme samaan
kapasiteettiin samalla ajalla
kuin ennen koneinvestointiamme, he jatkavat.

- Tuotteiden laatu on parantunut, kaikki tuotteet listoitetaan kosteudenkestävällä
PUR liimalla ja nyt säästämme tuotantokuluissa viisi
henkilötyövuotta, samalla
henkilöstömme lisäykset korvattiin siirtämällä vapautuneita työntekijöitä listoituksesta
tuottavampiin työpisteisiin,
he sanovat.
- Olemme tyytyväisiä tähän tekemäämme koneinvestointiin
ja Eurotecin toimintaan kehuvat Jouni ja Juha Peltoniemi.
- Tulevaisuuden suunnitelmissa on taivereunaisten levyjen
ja tasojen tuotannon kasvattaminen, johonka olemme myös
investoineet koneita. Pystymme jatkossa tarjoamaan yhteistyökumppaneidemme kautta

erilaiset taivetasot kaikilla
saatavilla olevilla, pinnoitteilla, joista kannatta tiedustella
tarkemmin Ovin Oy kautta,
jatkaa Juha Peltoniemi.
Eurotec Oy:n maahantuomia
OTT listoituskoneita valmistetaan Lambachissa Itävallassa. Tuotannosta valmistuu
noin 180 listoituskonetta joka
vuosi, ja valmistetuilla kaikilla
koneilla pystyy ajamaan PUR
ja EVA liimoja pelkästään liimapannua vaihtamalla.
- Koneiden parhaimman laadun takuuna on OTT tehtaan
PUR listoituskoneiden tuotannon jatkuva täysi tilauskanta vuosien ajan, kertoo Eurotec
Oy:ltä Veijo Jaakkola.

Eurotec vahvasti mukana Ligna Hannover messuilla Saksassa, jossa
esillä on OTT listoituskoneet ja muista päämiehistämme mm. Casolin
tarkkuussahat ja peruskoneet, Vitap porakoneet, Cosmec CNC koneet,
Nestro purunpoistolaitteet, BiMatic listoituskoneet, Stromab sahat,
Sormec puristimet, Alberti Engineering CNC porakoneet, Busellato
CNC koneet, Dynma kaappipuristimet, Grunder automaattivarastot,
Soukup ikkunakoneet, Votecs murskaimet.
Paikalla messuilla Eurotec Oy:ltä
Anders Ericson p. +358 46 922 1166,
Anssi Tiira p. +358 400 867 115,
Heikki Koskinen p. +358 40 558 8175,
Tapani Jaakkola p. +358 40 934 5300
Veijo Jaakkola p. +358 400 382 995

JELD-WEN toimitti Lahden kaupunginsairaalaan
350 uutta laminaattiovea
- liukuovet lisäävät kapeiden sairaalakäytävien turvallisuutta
JELD-WEN toimitti Lahden
kaupunginsairaalaan 350 uutta
sairaalatason laminaattiovea.
Kulutuksenkestävät, laminaattipintaiset ovet ovat hygieenisiä
ja helposti puhdistettavia. Turvallisuustekijöiden takia sairaalan kapeimpiin kohtiin valittiin
liukuovia.
- Ovia uusittiin sairaalan kuuteen kerrokseen ja sairaalan
kellaritiloihin muun muassa
hoitohuoneisiin, hammashoitotiloihin, neuvolatiloihin ja
hallinnollisiin tiloihin. Ovilta
vaadittiin hygieenisyyttä, kestävyyttä ja tiloista riippuen myös
äänieristystä ja paloturvallisuutta, Pohjois-Euroopan Sales and
Marketing Director Peter Sejling JELD-WENiltä kertoo.
Sairaalaan toimitettiin paloluokan EI₂30 ovia, Rw 38 dB
äänieristettyjä ovia sekä paloturvallisia ja äänieristettyjä EI₂30
/ Rw 37 dB liukuovia. Paloa
eristäviä ovia valittiin tiloihin,

johon määräykset niitä vaativat.
Äänieristysovia taas määritettiin tiloihin, joissa ne lisäävät
asiakkaiden ja henkilökunnan
viihtyvyyttä sekä turvaavat yksityisyyttä. Kaikissa sairaalaan
toimitetuissa ovissa on kulutusta kestävä ja hygieeninen
laminaattipinta, joka on helppo
pitää puhtaana.

Liukuovi lisää kapeiden
käytävien turvallisuutta
Kaikilla JELD-WENin tuotteilla on laajat tyyppihyväksynnät,
eli niiden turvallisuusominaisuudet on testattu kansallisin
standardein.

minen kapeimpiin käytäviin voi
olla turvallisuusriski. Lahden
kaupunginsairaalassa kapeimpiin kohtiin valittiinkin paloturvallinen, äänieristetty liukuovi,
joka lisää sekä turvallisuutta että
turvallisuudentunnetta.

Toimivissa oviratkaisuissa
tärkeintä on räätälöinti
Sairaalatason ovet ovat samantyyppisiä kuin kouluihin,
päiväkoteihin ja toimistorakennuksiin toimitettavat ovet.
Oviratkaisut suunnitellaan

kuhunkin kohteeseen. Osaan
Lahden kaupunginsairaalaan
toimitetuista ovista asennettiin
esimerkiksi kulutuksenkestävä
potkulevy, joka kestää sänkyjen,
pyörätuolien ja tippatelineiden
törmäyksiä. Oviin tehtiin myös
erilaisia sisustusratkaisuja: ovet
värikoodattiin kerrosten mukaan, jotta sairaalassa liikkuminen on helpompaa. Tiettyihin
kohtiin toimitettiin lasiaukollisia ovia, jotka lisäävät tilantuntua ja valoisuutta.

- JELD-WENin oviratkaisuissa
saa käyttöominaisuuksiltaan halutunlaisen oven ilman, että turvallisuusasioista tarvitsee tinkiä,
Sejling sanoo.
Turvallisuuden kannalta on
myös tärkeää valita oikeanlainen
oviratkaisu haastaviin kohtiin.
Esimerkiksi saranaoven asenta-
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Puisten tilamoduulien myyjä
tähtää Aasian markkinajohtajaksi
Nuori kasvuyritys Taiga Concept Oy pyrkii puupintaisten ja
äänieristettyjen moduulitilojen
myynnissä Aasian markkinajohtajaksi. Tuotteita käytetään julkisten tilojen ja toimistojen tilaratkaisuissa.

Raaka-aineena oli käytetty aluksi kuusta. Sen pihkataskut kuitenkin osoittautuivat ongelmaksi. Tästä syystä moduulin runko vaihtui täyspuusta
mdf-levyksi ja pintamateriaaliksi otettiin viilu.

- Luotamme puuhun ja laatuun,
toimitusjohtaja Maarit Sinikangas sanoi helmikuussa Kuopiossa järjestetyssä Kasvua ja vientiä
puualalle -seminaarissa.

Tuotanto perustuu sopimusvalmistukseen. Toimituskustannusten alentamiseksi ja -ajan
lyhentämiseksi valmistusta päätettiin viedä asiakkaiden lähelle.
Yrityksellä on nyt sopimusvalmistajat Kiinassa ja Vietnamis-

Kuopiolaisen Taiga Conceptin
kasvutarina on vaikuttava. Yrityksen perusti Maarit Sinikankaan isä vuonna 2015. Maarit
Sinikangas tuli yritykseen 2017,
jolloin tuotteet ja koko organisaatio laitettiin uusiksi. Yritys
keskittyi vuoden aikana tuotekehitykseen ja myynnin toimenpiteet minimoitiin.
- Halusimme varmistaa tuotteiden kilpailukyvyn, Sinikangas
kertoi.
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Äänieristetyissä
tilamoduuleissa
on valmiina
valaistus, sähköt
ja ilmanvaihto.

sa, jonne on tulossa vielä toinen
valmistaja. Kotimaassa on kaksi sopimusvalmistajaa. Valmistus eri maissa on yhdenmukaistettu, ja kaikki tuotteet tehdään
samojen standardien mukaan.
Yritys rakentaa brändiään skandinaavisuuden, korkean laadun
ja puun varaan.

- Ekologisuudella ja kestävällä
kehityksellä on suuri merkitys
Aasiassa, Sinikangas totesi.

Sijoittajat kiinnostuivat
Taiga Conceptin myymät äänieristetyt ”kopit” ovat täysin varusteltuja. Niissä on valmiina
valaistus, sähköt ja ilmanvaihto.

- Asiakkaalle menee mahdollisimman vähän osia, joten tilan
kokoaminen on helppoa ja nopeaa.
Konsepti on saanut sijoittajien
luottamuksen. Yritys on järjestänyt kaksi osakeantia, joiden
tuloksena on kertynyt pääomaa
1,2 miljoonaa euroa noin 50 sijoittajalta.
Pääoma onkin ollut välttämätön, kun yritys on investoinut tuotekehitykseen ja Aasian-vientiin. Nyt kasvuodotukset ovat kovat. Kuluvan tilikauden liikevaihtotavoite on
seitsemän miljoonaa euroa.

Sinikangas muistutti, että vaikka Kiinan talouskasvu hiipuisikin, sen markkinoilla on valtava
potentiaali. Kiinan lisäksi Taiga
Conceptin tähtäimessä on koko
Kaakkois-Aasia.
Aasia on kiinnostava markkina
monesta syystä. Siellä on paljon
kasvavia kaupunkeja, ja useat
kansainväliset suuryhtiöt toimivat Aasiassa. Toimistoja rakennetaan koko ajan lisää.
Myös sikäläinen toimistorakentamisen tapa sopii yrityksen
tuotekonseptiin. Aasiassa vuokralaisen pitää huolehtia tarvitsemansa seinät ja pintamateriaalit
itse. Pois lähdettäessä toimiston
pitää olla samassa tilassa kuin
vuokrattaessa. Siirrettävät moduulitilat ovat suosittuja, koska kalliisiin seiniin ei haluta investoida.

Aasiassa vuokralaisen
pitää huolehtia itse
tarvitsemansa seinät ja
pintamateriaalit. Siksi
siirreltävät moduulitilat
ovat suosittuja.

Vienti ei ole
rakettitiedettä
Sinikangas rohkaisee yrityksiä
vientiin, koska se tarjoaa kotimarkkinoita huimasti enemmän asiakkaita.
- Moni pitää vientiä vaikeana,
mutta ei se mitään rakettitiedettä ole.
Tuotteiden, jakelukanavien ja
osaamisen on toki oltava kunnossa. Taiga Conceptin pääsyä
Kiinan markkinoille on auttanut se, että myyntipäälliköksi löytyi kiinalainen Suomessa asunut henkilö. Työsuhteen
alku oli suomalaisittain erikoinen.
- Hän halusi tulla auttamaan,
vaikka kerroimme että emme
pysty maksamaan palkkaa. Hän
kuitenkin sanoi, että maksakaa
sitten kun pystytte, Sinikangas
nauroi.

Pitkäjänteistä työtä
Kuopion seminaarissa kuultiin myös OR Group-konserniin kuuluvan Savopak Oy:n
kokemuksia jo vuosikymmeniä
kestäneestä viennistä. Varkau-

telainen yritys valmistaa puisia ja vanerisia kuljetus- ja varastointipakkauksia. Noin 1415 miljoonan euron liikevaihdosta keskimäärin puolet tulee
viennistä.
Tuotekirjo on suuri, koska asiakkaita on useilta toimialoilta,
esimerkiksi elintarvike-, auto- ja
pakkausteollisuudesta. Tuotteita on valmistettu myös eri maiden puolustusvoimille.
- Teemme mitä asiakas haluaa,
vaikka se olisi vain yksi kappale. Tosin silloin kysymyksessä on usein kallis erikoispakkaus, totesi vientipäällikkö Ilkka
Tuukkanen.
Vienti alkoi Norjasta ja Ruotsista. Myöhemmin tuotteita on
mennyt useisiin maihin ympäri maailmaa.
Tuukkanen muistutti, että vienti vaatii sitkeää ja pitkäjänteistä työtä.
- Esimerkiksi meillä Intian projekteihin pääsy vaati kuuden
vuoden työn.
Kokeneella vientimiehellä oli
tukku hyviä ohjeita. Perusasiat
kuten asiakkaan maksukykyisyys pitää aina varmistaa. Sopimuksissa täytyy olla tarkka.
- Varo liian suuria yrityksiä ja
sellaisia myyntiedustajia, joilla on useita edustuksia jo ennestään. Älä mene sinne, missä kaikki muut ovat, Tuukkanen opasti.
Teksti: Tuulikki Huusko
Kuvat: Tuulikki Huusko,
Taiga Concept Oy

Ilkka Tuukkasen
mielestä markkinoinnissa
kannattaa käyttää tarinoita.
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Luomoa Wall -seinäjärjestelmä
poiki oman liiketoiminnan
”Luomoan perustaminen on
kiinnostava mahdollisuus
päästä mukaan rakentamista koettelevaan murrokseen,
joka tuottaa täysin uudenlaista liiketoimintaa sekä uusia mahdollisuuksia. Teknologian tuoma tarkkuus ja kustannustehokkuus yhdistettynä huolelliseen asennukseen,
suunnittelua ja tuotekehitystä
unohtamatta, on käsityksemme tämän päivän viisaasta rakentamisesta. ”
Luomoan tekninen seinäverhousjärjestelmä sai alkunsa
Luomoan Mika Vihavaisen
piirroksesta avonaiseksi hyllyjärjestelmäksi. Valmis tuote
kehittyi kolmen vuoden aikana usean prototyyppivaiheen
kautta nykyisen yhtiökumppanin Yuki Aben kanssa sparraillen. Viime aikoina seinäverhousjärjestelmää on testattu erilaisissa ja eri kokoisissa
pilottihankkeissa.
- Käytännön kohteiden myötä olemme saaneet hiottua
tuotteen viimeisetkin detaljit, ja luotua sujuvan kokonaisuuden valmistusprosessista ja
asiakaspolun joka askeleesta,
kertoo Anna Salonen.
Luomoa Wall -seinäjärjestelmässä toiminnot valitaan ai-
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na kunkin tilan vaatimusten
ja kulloisenkin käyttötarpeen
mukaan, mikä on lähtökohta aidolle muuntojoustavuudelle.
- Tuotteemme tarjoaa ratkaisun yleisimpiin nykytiloihin
liittyviin ongelmiin, kuten
akustiikka, ilmanpuhdistus ja
integroitavat toiminnot, esimerkkeinä näytöt, kaiuttimet
ja katkaisimet, Salonen selventää. Seinien ulkoasun suunnittelu on täysin vapaata. Pintamateriaaliksi sopii käytännössä mikä vain, ja seinäpaneeleita voi liikutella tai vaihtaa
muutamissa tunneissa. Luomoa-tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään menetelmiä
- kuten laser, levytyökeskus,
vesileikkaus ja nc-jyrsintä - aina tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
- Autamme kuhunkin ympäristöön sopivimman ratkaisun
suunnittelussa ja hoidamme
kaiken, kunnes seinä on paikoillaan ja täysin käyttövalmis. Tilaaminen on vaivatonta ja toimitus- sekä asennusaika lyhyt, Anna Salonen jatkaa.

Suunnitelmasta
liiketoiminnaksi
Rakennusala on tullut pistee-

seen, jossa tehokkuus, laatu
ja aiempaa korkeammat vaatimukset tilojen käyttökokemuksen osalta haastavat kehittämään uudenlaisia ratkaisuja. Kun rakentamisen laatuvaatimukset kasvavat nopeasti,
on vaikea vastata niihin rakentamalla tuote työmaalla, missä
olosuhteet ja tekijät vaihtelevat hallitsemattomalla tavalla.
Muuttuvat olosuhteet ja vaikeasti ennakoitavat prosessit
rajoittavat tarpeettomasti uuden tyyppisten materiaalien ja
teknisten ratkaisujen käyttöä.

- Näistä syistä halusimme pohtia rakentamista uudelleen, Salonen sanoo. Tämä vaikuttaa rakennustapaan ja rakentamisen ekonomiaan. Uuden
teknologian avulla ja uudella tavalla tehdä tuotteita, kustannusten muodostumista voidaan kohdentaa uudella tavalla, ja samalla kiinteistöjen koko elinkaaren aikaiset
kustannukset voivat painottua
eri tavalla.
- Teknologian tuoma tarkkuus
ja kustannustehokkuus yhdistettynä huolelliseen asennuk-

seen, suunnittelua ja tuotekehitystä unohtamatta, on käsityksemme tämän päivän viisaasta rakentamisesta, Salonen
kuvaa. Näin kehittyi seinäverhousjärjestelmän suunnittelun
rinnalla myös ajatus siihen liittyvästä liiketoiminnasta.
- Osakkaat Mika Vihavainen,
Yuki Abe, Anna Salonen ja
Lasse Laine tuntevat toisensa jo pitkän ajan takaa ja ovat
tehneet työtä yhdessä aiemminkin. Heitä yhdistää yritysosaamistausta, syvä ymmärrys
alasta sekä innostus jatkuvaan
tuotekehitystyöhön, joten oli
luontevaa, että he perustivat
keksimänsä idean ympärille
liiketoimintaa.

Luomoa on ammatillista
yhteistyötä
Koko tuotekehitysvaiheen
ajan on samalla etsitty myös
juuri Luomoalle oikeita ihmisiä, ja tiimi koostuukin tällä hetkellä seitsemästä alansa asiantuntijasta. Luomoalaisilla on yhteenlaskettuna yli
80 vuotta yrittäjäkokemusta. Osakkaista löytyy useampia suunnittelija- ja sarjayrittäjätaustaisia henkilöitä. Useammalla on myös kokemusta
tuotannollisesta yrittämisestä. Asennuksesta ja kokoonpanosta vastaavat henkilöt
ovat työskennelleet pitkään
vastaavissa tehtävissä vaativissa projekteissa ja ovat koulutukseltaan hienopuuseppiä.
Myynnistä vastaavat henkilöt
tuntevat suunnittelualan eri-

tyispiirteet läpikotaisin ja ovat
tehneet pitkään yhteistyötä
arkkitehtien kanssa.
- Lisäksi käymme taustalla,
tasaisin väliajoin keskustelua
meitä kokeneempien neuvonantajiemme kanssa, Salonen
kertoo.
- Monella tapaa kaikki Luomoaan liittyvä tekeminen on
tiimimme jäsenille jo ennestään tuttua, hän jatkaa. Uutta on tuote ja sen mukana tuleva yhteistyö.
- Luomoa tarjoaa hienon mahdollisuuden luoda jotain täysin uutta, jossa voimme hyödyntää aiempien hankkeiden
tuomaa kokemusta sekä niissä
syntyneitä verkostoja, Salonen
innostuu. Suunnittelu, tuotekehitystyö ja valmistus tapahtuu kokonaan Suomessa.

Markkinat
tavoitetaan työllä
Markkinoiden tavoittamiseksi
tarvitaan paljon arkista myyntityötä ja jatkuvaa tiedottamista.
- Päivitämme viestintäämme
aktiivisesti sitä mukaa, kun
tuotteemme ja palvelumme
kehittyvät ja etenevät markkinoilla, Salonen sanoo. Vaikka tuotteen vastaanotto on
ollut erittäin myönteinen ja
Luomoa Wall luo asiakkaille mahdollisuuksia, joilla tilojen rakentamista ja käyttöä
voi ajatella aivan uudella tavalla. Täytyy tuotteen hyvistä ominaisuuksista muistaa

viestiä jatkuvasti. Taloudellinenkin hyöty on merkittävä.
Tutkitusti se tuottaa säästöjä
ja mahdollistaa rakentamisen
sekä tilojen käytön aikaisten
muutostöiden tekemisen nopeasti ja vaivatta.
- Myös rakennustyömaan kesto sisärakentamisen osalta lyhenee merkittävästi. Järjestelmämme siirtää työmaalla tehtävän viimeistely- ja pintatyön täysin kontrolloituihin
tehdas-olosuhteisiin, luettelee Salonen hengästyttävällä vauhdilla. Pintaan voi valita kuhunkin tilaan tarkoituksenmukaisimman laatutason: puusepän kalustelaadun,
paneelilaadun tai kustannustehokkaimman ratkaisun
vaikkapa varastotilaan. Tuotteemme myös antaa tilojen
suunnittelijoille vapaat kädet
ideoidensa toteuttamiseen,
materiaalien valintaan ja tiimimme tuen projektin alusta
loppuun.
- Luotamme lujasti muuntojoustavaan ja toiminnalliseen
seinärakenteeseen, sen tuomaan etuun asiakkaillemme ja
moniin käyttömahdollisuuksiin niin toimitila-, liiketila-,
hotelli-, sairaala- kuin oppimisympäristöissä. Meillä on
ymmärrys asiakkaamme tilanteesta, ja tuotteellamme voimme tarjota heille tehokkaan ja
kustannuksiltaan järkevän ratkaisun. Näillä ominaisuuksilla
löydämme paikkamme markkinoilta, Salonen kiteyttää.

Ekologisuuden
merkitys kasvaa
Ekologisten vaihtoehtojen painoarvo kasvaa nopeasti. Muutoksen taustalla ovat tiedostavat asiakkaat, jotka haluavat
tehdä kestävämpiä ratkaisuja.
”Vihreästä aatteesta” on tultu jokapäiväiseen tilanteeseen,
jossa kasvava määrä kuluttajia
etsii kestävämpiä tapoja elää ja
kuluttaa.
- Tuotteemme muuntautuvat
tilojen käyttötarpeiden ja teknologian kehityksen mukaan
ollen aina raikkaita ja ajan
hermolla. Helpon muunneltavuutensa vuoksi seinäjärjestelmän elinkaari on luonnostaan pitkä, ja sen uudelleenkäyttömahdollisuudet laajat,
Salonen vakuuttaa.
Suunnittelijoille kestävä kehitys on ollut keskeisimpiä tavoitteita jo pitkään. Teknologioiden kehittyessä tämän tavoitteen huomioiminen helpottuu.
- Voimme vaikuttaa hiilijalanjälkeemme sekä tuotetta suunniteltaessa että valitessamme
alihankkijoita komponenttiemme valmistajiksi. Emme
myöskään omista tuotannon
välineitä tai rakenna uusia tiloja toiminnallemme. Sen sijaan käytämme tehokkaasti
olemassa olevaa tuotantoa ja
toimitiloja, mikä tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä, sanoo Salonen.
Teksti: Luomoa, Tuula Uitto
Kuvat: Luomoa
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Kajaanin bioetanolitehdasta
hiotaan kasvua varten
Entisissä UPM:n paperitehtaan tiloissa toimiva St1 Cellunolix Kajaani jalostaa viereisen
Pölkky Oy:n sahan purusta bioetanolia. Laitos on lajissaan ainoa koko maailmassa.
Myyntipäällikkö Mikael Knif
esitteli bioetanolilaitoksen
toimintaa maaliskuussa Kajaanissa Kainuun Puumiesten
järjestämillä valtakunnallisilla
puun mittauspäivillä.

Nyt bioetanolitehdas toimii
vielä vajaalla teholla.
- Ennen uusia investointeja Kajaanin yksikkö hiotaan
kuntoon, Knif sanoi.

Kaksi vuotta tuotannossa
olleen tehtaan päätuote on
bioetanoli, jota käytetään
bensiinin seoskomponenttina. St1:n kotimarkkinan
muodostavat Suomi, Norja ja
Ruotsi, joissa sillä on noin
1 400 tankkausasemaa.

Malttia säätelyyn

Suunnitteilla viisinkertainen laitos

- Toivon jatkossakin maltillista etenemistä niin, että kukin
jakelija vastaa biokomponentin osuuden nousemisesta 30
prosenttiin.

Noin 40 miljoonaa euroa
maksaneen tehtaan kapasiteetti on kymmenen miljoonaa bioetanolilitraa. Yritys
suunnittelee lähitulevaisuudessa investointia yhteen tai
useampaan kokoluokaltaan
viisinkertaiseen laitokseen.
Mahdollisia sijaintipaikkoja
ovat Kajaanin lisäksi Pietarsaari ja Norjassa sijaitseva
Follum. Suuressa laitoksessa
on tarkoitus käyttää myös
kierrätyspuuta ja muita puupohjaisia jätteitä.
Kajaanissa purun määrä kasvaa merkittävästi, sillä Pölkky
Oy on ilmoittanut investoivansa sahan modernisointiin
30 miljoonaa euroa.

Mikael Knifin mukaan bioetanolitehdas työllistää suoraan 16
henkilöä ja välillisesti 25-30
henkilöä. Erityisesti kunnossapitoa on ulkoistettu. Taustalla
näkyy laitoksen tislaamo.
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Biopohjaisten liikennepolttoaineiden lisäämisessä on
Knifin mielestä edetty viime
vuosina hyvin. Sekoitevelvoite on kiristymässä nykyisestä
20 prosentista 30 prosenttiin
vuonna 2030.

Knif muistutti, että energiaratkaisujen pitää olla teknisesti
valmiita, ekologisesti ja eettisesti kestäviä sekä logistisesti
hallittavia. Reunaehtona on
myös toiminnan kannattavuus.
- Yhtälö ei ole helppo.

Biotuotetehtaiden liiketoiminnan kehittyminen vaatii
aikaa ja uudenlaista verkostoitumista. Kajaanin tehtaan
prosessi on yrityksen itsensä
kehittämä. Yhteistyö keskeisten kumppanien kanssa
on kuitenkin tiivistä. Tehdas
ostaa Kainuun Voima Oy:ltä
prosessihöyryä ja myy sille jalostuksessa erottuvaa ligniiniä.
Prosessijätevedet puhdistetaan
kaupungin jätevesilaitoksella.
Kehittämisessä on keskeistä
purun mahdollisimman tarkka hyödyntäminen. Toisaalta
pitää ottaa huomioon, että
prosessin apuaineista ei aiheudu ongelmia lämpökattiloille
eivätkä jäteveden typen raja-arvot ylity.

Puuvinassista
ekolannoitetta
Bioetanolin ohella tehtaassa
syntyy useita muita tuotteita.
Ligniini menee tällä hetkellä
poltettavaksi voimalaitokselle.
Sille haetaan kuitenkin myös

muuta käyttöä öljypohjaisten
tuotteiden korvaajana.
Kemianteollisuuden raaka-aineena käytettävä furfuraali
menee jatkossa ulkomaille,
koska Suomessa ei ole sen jalostusta. Sen sijaan tärpätille
haetaan jatkojalostajaa kotimaasta.
Jäteveden puhdistuksen yhteydessä muodostuvan biokaasun
määrä on vielä niin vähäinen,
että liikennekäyttö ei ole kannattavaa.
Tislauksen jälkeen syntyvä
nestemäinen sivujae puuvinanssi meni aluksi voimalaitokselle. Puuvinanssista on
nyt jatkojalostettu lannoitetta,
jota on käytetty peltoviljelyssä. Siitä saadut tulokset ovat
Knifin mukaan lupaavia. Lannoitekäytöllä on kaupallisen
arvon lisäksi ympäristöllistä
merkitystä, sillä sen avulla prosessissa kulkeva typpi saadaan
kiertämään hiilen mukana viljelyyn.
Tuulikki Huusko

Kainuun sellutehdashanke
hakee käyttöä havukuitupuulle
Kainuussa on valmisteilla hanke, joka tähtää sellutehtaan
perustamiseen Paltamoon.
Sen vuosituotannoksi on
suunniteltu 600 000 tonnia.
Hankkeen taustalla on tarve
saada alueen havukuitupuulle käyttöä. Kysyntä heikkeni,
kun UPM lopetti Kajaanin
paperitehtaansa.
- Kainuussa jää raaka-ainetta
käyttämättä, koska kuitupuulle ei ole kysyntää, totesi hanketta valmistelevan KaiCell
Fibers Oy:n tekninen johtaja
Vesa Mikkonen esitellessään
suunnitelmaa Kajaanissa maaliskuussa pidetyillä puun mittauspäivillä.
Puun tarpeeksi on arvioitu
vuodessa 3,5 miljoonaa kuutiometriä, pääasiassa harvennushakattua mäntyä.
Noin 850 miljoonan euron
investoinnin rahoitus ja valmistuksesta vastaava toimija
ovat vielä auki. Mahdollisia
toimijoita ovat Mikkosen mu-

kaan alan kotimaiset tai ulkomaiset yritykset ja sijoittajat.
Kiinnostusta raaka-aineeseen
on erityisesti Kiinassa.
Tehtaan ympäristölupahakemus on viranomaiskäsittelyssä. Alueen kaava valmistuu
ensi syksyyn mennessä.
- Jos kaikki sujuu optimaalisesti, tehdas voi käynnistyä
2023 mennessä, Mikkonen
totesi.

omaan hankkeeseen.
- Sellutuotannon kannattavuudessa raaka-aineen saanti
on olennaisen tärkeä. Kuitupuuta ei kannata kuljettaa
pitkiä matkoja.
Kainuulaishankkeen yhtenä
juonteena on sellun jalostaminen Arbron-kuiduksi tekstiiliteollisuudelle viskoosin tilalle.

Arbronin etuna on, että sen
tuotannossa ei käytetä rikkihiiltä. Tuotantolaitoksissa siirtyminen viskoosista Arbroniin
vaatii vain pieniä muutoksia.
Arbronin kaupallistamisesta
on tehty yhteistyösopimus
Kiinan johtavan tekstiiliryhmän CHTC Groupin kanssa.
Tuulikki Huusko

Mikkonen muistutti sellumarkkinoiden vetävän hyvin.
Erityisesti pakkausten ja pehmopaperin valmistus pitävät
kysyntää yllä. Vaikka suunnitteilla on useita sellutehtaita, Kainuussa on vahva usko

Vesa Mikkonen kertoi,
että Paltamon sellutehtaan
yhteyteen suunnitellaan
biojalostuksen teknologiapuistoa.
Sinne toivotaan yrityksiä ja
kumppaneita hyödyntämään
tehtaan sivuvirtoja.

Taitaja2019 Joensuu

R Mokki ja Hettich tiivistävät yhteistyötä

Tervetuloa Suomen suurimpaan ammatillisen koulutuksen tapahtumaan Joensuuhun!

R Mokin ja Hettichin yhteistyö alkoi 2017 ja nyt vuoden
alusta R Mokki on virallinen
Hettich jälleenmyyjä Suomessa, joka eli edustaa koko Hettich valikoimaa.

Viralliset kilpailupäivät ovat ti
21. – to 23.5.2019. Avajaiset
järjestetään ma 20.5.2019.
Taitaja2019 -tapahtuma jär-

jestetään monitoimihalli Joensuu Areenalla, sen vieressä
olevassa jäähallissa, harjoitushallissa sekä niiden piha-alueilla. Tunnelma, osaamisen
ilo ja tekemisen meininki välittyvät laajasti myös muualla!
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Varastovalikoima Seinäjoella
laajentuu kokoajan ja toimitusmyyntinä koko valikoima
nopealla toimitusajalla. Tällä
yhteistyöllä R Mokki ja Hettich lisäävät palvelujaan ja
tuotteitaan Pk kalustevalmistajille kautta maan.

Heloitustarvikkeiden
erikoisliike

R Mokki Oy Seinäjoella toimiva rakennus- ja kal ustehelojen tukkukauppa. Tarjoamme ammattitaitoista ja
asiakaslähtöistä palvelua vuosikymmenien tuomalla kokemuksella. Liikevaihto 2018
oli 10 meur. Yrityksen palveluksessa on 19 henkilöä. Yritys
on useana vuonna peräkkäin
ansainnut parhaan AAA-luottoluokituksen.
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Tuulivoimaa tuotetaan lähes markkinahinnalla
Energiaviraston julkaisemien uusiutuvan
energian tuotantotuen kilpailutuksen tulosten mukaan maatuulivoimaa tuotetaan
hyvin lähellä sähkön markkinahintaa. Nyt
kilpailutetun tuen kustannukset jäävät
yhteiskunnalle pieniksi mutta sen avulla
tuulisähkön vuosituotanto lisääntyy Suomessa lähes viidenneksellä nykyisestä.
Maatuulivoiman tuotantokustannukset
ovat laskeneet viime vuosina voimakkaasti
korkeampien tornien, pidempien lapojen
ja muun teknologisen kehityksen myötä.
Tuotantotuen kilpailutuksessa voittaneiden tarjousten hinta kertoo, että maatuulivoiman tuotantokustannukset ovat
hyvin lähellä markkinahintaa, tai jopa
sen alle. Kallein kilpailutuksessa pärjännyt tuulivoimahanke saa sähkön hinnan
päälle maksettavaa tukea 3,97 €/MWh
silloin, kun sähkön hinta on 30 €/MWh
tai sen alle. Sähkön hinnan noustessa yli
33,97 €/MWh, tukea ei enää makseta.
Tällä hetkellä (26.3.2019 klo 19.30) sähkön markkinahinta on noin 48 €/MWh.
- Kilpailutus osoittaa tuulivoiman todellisen tuotantohinnan, mikä on teknologiakehityksen myötä laskenut todella
nopeasti. Tuotantotuen kilpailutuksesta
valtiolle syntyvät kustannuksen jäävätkin
erittäin vähäisiksi, Suomen Tuulivoima-

yhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen iloitsee.
Pienestä euromääräisestä tuesta huolimatta on nyt myönnettävällä tuotantotuella
huomattava merkitys tuulivoimahankkeiden toteuttamiselle. Tuen avulla tuottajat
varmistavat hankkeelleen rahoituksen ja
siten hankkeen toteutumisen. Kilpailutuksen kautta Suomi lisää tuulivoimalla
tuotetun sähkön määrää vuodessa noin
viidenneksellä nykyiseen verrattuna.

den aikana, kun kilpailutuksessa menestyneet sekä jo julkaistut markkinaehtoisesti
rakennettavat hankkeet valmistuvat.

Valtion maksama tuki jää pieneksi

- Kilpailutuksen ja markkinaehtoisten
hankkeiden myötä tuulivoimatuotanto
tulee kasvamaan parin seuraavan vuoden
aikana 50 prosenttia vuodesta 2018, nousten kuudesta terawattitunnista yhdeksään
terawattituntiin. Tällöin tuulivoimalla
tullaan kattamaan jo yli 10 prosenttia
Suomen sähkönkulutuksesta, Mikkonen
korostaa.

Koska sähkön markkinahintaa tulevaisuudessa on vaikea arvioida, voidaan kilpailutuksesta valtiolle aiheutuvia kustannuksia arvioida vertaamalla kalleimman
voittaneen hankkeen tavoitehintaa (3,97
€/MWh) esimerkiksi viimeisen neljän
vuoden sähkön markkinahintoihin Suomen tukijärjestelmässä tukea maksetaan
3 kuukauden sähkön markkinahinnan
keskiarvon päälle. Nyt hyväksytyllä korkeimmalla tukitasolla tukea olisi maksettu
vain 10 kvartaalista, jolloin 10 kvartaalista
ei olisi syntynyt valtiolle kustannuksia.

- Suomen on mahdollista lisätä tuulivoimatuotantoa merkittäviä määriä erittäin
nopeasti, kunhan investointiympäristön
vakaudesta huolehditaan, Mikkonen korostaa.

Kilpailutuksessa tuotantotuen ulkopuolelle jäi 19 hanketta, joiden yhteenlaskettu
vuosituotanto on yli 2,5 terawattituntia.
Lisäksi Suomen Tuulivoimayhdistyksen
ylläpitämän hankelistauksen mukaan
kunnan myöntämä rakennuslupa on yli
3400 MW:n tuulivoimakapasiteetilla (13
TWh tuotanto).

Tuulivoimatuotantoa voidaan kasvattaa
vauhdilla
Suomen tuulivoimatuotanto tulee kasvamaan merkittävästi parin seuraavan vuo-

Tuulivoimatuotanto kasvoi yli 20 prosenttia
Vuoden 2018 aikana Suomeen ei rakennettu yhtään uutta tuulivoimalaa mutta
tuulivoiman vuosituotanto kasvoi yli 20
prosenttia 5,8 terawattituntiin (TWh).
Suomen tuulivoimatuotannolla voidaan
kattaa noin 300 000 sähkölämmitteisen
omakotitalon vuosittainen sähkönkulutus. Tämä tarkoittaa neljännestä Suomen
kaikista omakotitaloista.
Suomen tuulivoimakapasiteetti vuoden
2018 lopussa oli 2041 megawattia (MW),
698 tuulivoimalaa. Vuoden aikana purettiin kaksi tuulivoimalaa, eikä yhtään uutta voimalaa rakennettu. Tästä huolimatta
vuoden 2017 loppuun valmistunut uusi
tuulivoimakapasiteetti mahdollisti sen,
että tuulivoimatuotanto kasvoi yli 5,8
TWh:iin (5857 GWh) vuonna 2018.
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Vuonna 2018 Suomen sähkönkulutuksesta katettiin tuulivoimalla noin 7 prosenttia
ja sähköntuotannosta noin 9 prosenttia.
- Suomalainen tuulivoima-ala on nähnyt
2010-luvulla monenlaisia ajanjaksoja, välillä on ollut nousukiitoa ja välillä tuulivoiman tulevaisuus Suomessa on huolestuttanut. Ajoittain tempoilevasta politiikasta
ja vuoden 2018 nollarakentamisvuodesta
huolimatta tuulivoima-alan kasvu ei ole
pysähtynyt, kuten viime vuonna tehdyt
markkinaehtoiset investointipäätökset
osoittavat. Tämä kertoo tuulivoima-alan
potentiaalista ja vahvasta halusta kehittyä
Suomessa, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.
- Suomi on lähes saavuttanut 6 terawat-

titunnin tuulivoiman 2020-tavoitteensa
ennen määräaikaa mutta Ruotsi on saavuttamassa huomattavasti kunnianhimoisemmat 2030 tavoitteensa jo lähivuosina.
Meilläkin on potentiaalia parempaan,
Mikkonen sanoo. Vuoden 2018 tilastojen
mukaan Suomeen rakennettujen tuulivoimahankkeista 70 prosenttia on suomalaisessa omistuksessa. Suurin osa Suomen
tuulivoimahankkeista on rakennettu
Pohjois-Pohjanmaalle, jonne sijoittuu 42
prosenttia kaikista maamme tuulivoimaloista. Suomen suurin tuulivoimakunta
on Kalajoki, jossa on 10 prosenttia Suomen tuulivoimaloista.
Teksti ja kuvat: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Tänä keväänä apua
metsäpuiden siemenpulaan
Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa koivun ja männyn kukkivan hyvin koko maassa. Kuusen
erittäin runsaan kukinnan ennakoidaan rajoittuvan vain Etelä-Suomeen. Kukkea kevät vaikeuttaa etenkin koivun siitepölystä kärsivien allergikkojen elämää, mutta tuo toisaalta helpotusta
kuusen siemenpulaan.
Hyvän kukinnan taustalla ovat viime kesän lämpimät säät, jotka edistivät kukka-aiheiden muodostumista.
Koivun siitepölykaudesta tulossa
viimevuotista hankalampi
Koivun ennustetaan kukkivan selvästi
viime kevättä runsaammin. Monista aiemmista vuosista poiketen hedenorkkoja
esiintyy tänä keväänä paljon myös Pohjois-Suomessa. Erityisesti pihapiirien ja
muiden avoimien kasvupaikkojen koivut,
joilla on suuri elävä latvus, tuottavat runsaasti siitepölyä. Kokonaisuutena tämän
kevään norkkomäärä ei kuitenkaan yllä
huippuvuosien tasolle.
Ennen kotimaisten koivujen kukintaa
toukokuussa siitepölyä voi levitä maahamme jo huhtikuun aikana huomattavia
määriä kaukokulkeumana etelänpuoleisten ilmavirtausten mukana.

Kuusen siemenpulaan saadaan
vihdoinkin helpotusta
Kuusen kukinta on tänä keväänä erittäin
runsasta suuressa osassa Etelä-Suomea.
- Eniten kukintoja ja niistä kesän aikana kehittyviä käpyjä tulee esiintymään
Vaasa-Suonenjoki- Joensuu-linjan eteläpuolella, arvioi tutkija Tatu Hokkanen
Lukesta.
Pohjoisemmaksi siirryttäessä satotaso heikentyy nopeasti, maan keski- ja varsinkin
pohjoisosissa kukinta on hyvin vähäistä.
Etelä- ja Pohjois-Suomen välinen suuri
ero kukinnan määrässä selittynee pitkälti

viime kesäkuun sääoloilla, jotka eivät pohjoisessa suosineet kuusen kukka-aiheiden
syntymistä.
Silmuanalyysien perusteella myös kuusen siemenviljelmiltä on odotettavissa
kohtuullisen hyvä sato – osasta jopa erinomainen. Edellisestä kuusen hyvästä käpysadosta on kulunut Etelä-Suomessa jo
viisi ja Pohjois-Suomessa seitsemän vuotta. Niinpä syksyn 2019 käpykeräykset
täydentävät merkittävästi kuusen vähäisiä
siemenvarastoja. Vilkkaana jatkunut puukauppa on entisestään lisännyt jalostetun
viljelymateriaalin kysyntää.
Viime kevään emikukinnoista kehittyneet
kuusen kävyt varistavat siemenensä maahan tänä keväänä. Keväällä 2019 variseva
kuusen siemensato on heikko lähes koko
maassa. Pohjois-Pohjanmaalla käpyjä
esiintyy paikoitellen vähän runsaammin.

Mänty kukkii hyvin
Pohjois-Suomea myöten
Männyn luontaisen uudistamisen näkymät ovat vähitellen paranemassa, vaikka
kaksi seuraavaa siemensatoa ovat vielä
vaatimattomia. Keväällä 2019 variseva
männyn siemensato on Pohjois-Suomessa keskinkertainen ja muualla maassa keskimääräistä heikompi. Lämpimän kesän
ansiosta siemenet ovat kypsyneet hyvin.
Keväällä 2020 varisevan männyn siemensadon ennakoidaan olevan Etelä- ja Kes-

Luke seuraa vuosittain
pääpuulajiemme kukinnan ja käpysadon
runsautta erityisissä
siemensadon tarkkailumetsiköissä sekä
tekee mikroskooppisia silmuanalyysejä havupuiden kukintarunsaudesta. Viimeisimpänä ennustemenetelmänä on otettu käyttöön säätekijöihin perustuvat siemensadon
ennustemallit. Seurantatulosten, mallien ja
niihin liittyvien ennusteiden avulla saadaan
tietoa muun muassa metsänuudistamisen
ja siemenhuollon tarpeisiin.
ki-Suomessa heikohko ja Pohjois-Suomessa huono.
Tänä keväänä mänty kukkii hyvin koko
maassa. Lapista kerätyissä silmunäytteissä
on esiintynyt emikukinnon aiheita jopa
hieman Etelä-Suomea runsaammin. Koska männyn siemenen kehityskulku kukkavaiheesta siemenen varisemiseen kestää
kaksi vuotta, voidaan keväällä 2021 odottaa ainakin määrällisesti hyvää siemensatoa.
Luonnonvarakeskus
Kuva: Kuusen kukinta,
Erkki Oksanen
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LAADUKKAASEEN PAKKAMISEEN
• pahvilaatikot
• kuplamuovit
• aaltopahvit
• kiristekalvot
• teipit
SUORAAN PAKKAUKSEN AMMATTILAISELTA

TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN

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

H
B

L

0215

B

H

•

Tieto pakkauksen sisällöstä auttaa
meitä suunnittelemaan juuri
oikeanlaisen pakkauksen sinulle

•

Valmistamme pakkauksiin myös
sisäosia joilla tuote pysyy paikoillaan

•

Meiltä myös pienet määrät
mittojen mukaan

•

Kotimaisuus, hinta, laatu ja
toimitusaika ovat valttimme!

L

B+
H

L+
B

H+

0301

L

KATSO LISÄÄ MALLEJA
www.erpahvityo.

NOPEA • KOTIMAINEN • EKOLOGINEN • EDULLINEN
www.erpahvityo.
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ER-Pahvityö Lahti

ER-Pahvityö Leppävirta

Lemminkäisenkatu 5-7, 15210 Lahti
Puh. (03) 730 2215
erpahvityo@erpahvityo.fi

Tervonlammentie 6, 79100 Leppävirta
Toimisto
Virpi Pitkänen, puh. (050) 359 6565
virpi.pitkanen@erpahvityo.fi
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Honkarakenne syventää yhteistyötä Kiinassa
Honkarakenne allekirjoitti strategisen yhteistyösopimuksen kiinalaisen Zhangjiakou
Winter-Olympic Town Tourism Development Co. Ltd.:n kanssa ja toimittaa Haitou Valley-projektiin majoitusrakennuksia
noin 2 000 neliötä. Yhteistyösopimuksen
tarkoituksena on syventää yhteistyötä lomakohde- ja virkistysrakentamisen ohella
myös laajempialaiseen yhteistyöhön, johon
liittyy konsultointi oheistuotteiden, välinehuollon ja kulttuurin osa-alueilla.
Haitou Valley on urheiluun ja hyvinvointiin keskittynyt lomakeskus, joka sijaitsee
Pekingin pohjoispuolella, lähellä 2022 pidettävien Pekingin talviolympialaisten alppilajien kisapaikkoja. Haitou Valley pyrkii
vastaamaan korkeaa laatua arvostavien asiakkaiden ja erityisesti perheiden vapaa-ajan
tarpeisiin.
Honkarakenne on toiminut Kiinassa jo
vuodesta 2014 ja toimittanut maahan eri-

laisia kylpylä- ja majoitusrakennuksia. Haitou Valley -kohteessa valmistuivat vuonna
2017 Welcome Center ja erillinen kahvila-ravintola.
- Hyödynnämme vuosikymmenien kokemustamme olympialaisiin liittyvien projektien toteuttamisessa. Olemme olleet toteuttamassa esimerkiksi Suomi-taloa Naganon
talviolympialaisissa 1998 ja Sochiin toimitimme suuren lomakeskuksen ennen siellä
pidettyjä talviolympialaisia vuonna 2014,
kertoo Honkarakenteen toimitusjohtaja
Marko Saarelainen.
Yhteistyösopimus solmittiin osana tasavallan presidentti Sauli Niinistön valtiovierailuun liittyvää, ministeri Anne-Mari Virolaisen johtamaa, vienninedistämismatkaa
Kiinaan tammikuussa. Toimitusjohtaja
Marko Saarelainen ja Honkarakenteen
Kiinan edustuston johtaja Tuomas Saarelainen osallistuivat myös Suomen Pekingin

suurlähetystön järjestämään korkean tason
ilmastoseminaariin.
- Honkarakenteen ekologiset ja terveelliset puutalot ovat tärkeä osa suomalaista
talviurheilua ja siihen liittyvää osaamista,
sanoo toimitusjohtaja Marko Saarelainen.
Honkarakenne panostaa Aasian markkinoille. Nykyisellä strategiakaudella vuoden 2021 loppuun mennessä tavoitteena
on kasvattaa Aasian osuutta yhtiön liikevaihdosta.

Honkarakenne toimittaa kaksi hirsikoulua
Honkarakenne on toimittanut hirsiset
koulurakennukset Pohjois-Pohjanmaan
Reisjärvelle ja Äänekoskelle Keski-Suomeen. Äänekosken Koiviston koulun rakentaminen alkoi viikon 9 alkupuolella.
Noin sadan lapsen ja nuoren uudet opinahjot toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana ja rakennetaan painumattomasta
hirrestä sääsuojan alla.
Reisjärvellä ja Äänekoskella kuntia piinaavia sisäilmaongelmia vastaan on lähdetty
taistelemaan takaamalla lapsille ja nuorille turvallinen opinympäristö. Esimerkiksi
Reisjärvellä uusi koulu päätettiin rakentaa
hirrestä, kun useammassa pienemmässä
koulussa ilmeni sisäilmaongelmia.
Päätös rakennusmateriaalista syntyi kuntatasolla.

- Reisjärvellä terveiden tilojen ja puhtaan
sisäilman takaaminen lapsille ja nuorille on kirjattu kuntastrategiaan. Koulun
rakennusmateriaali oli määritelty jo kilpailutusvaiheessa, Honkarakenteen projektimyyntipäällikkö Markus Saarelainen
kertoo.
Reisjärven uusi koulu rakennetaan 240
oppilaalle. Hirsikoulun kerrosala on 1 919
neliömetriä ja kokonaiskustannus on 3,2
miljoonaa euroa. Äänekosken Koiviston
koulurakennus on 100 oppilaalle tarkoitettu 1200 kerrosneliön kokoinen koulu.

Äänekosken koulu toteutetaan
sääsuojan alla

hirsitalon sisäilman laatu pysyy hyvänä
ja hirsirakennuksessa on hyvä hengittää.
Samasta syystä hirsirakennukselle ei ole
kriittistä, vaikka hirret rakennustyömaalla
kostuisivatkin.
Tästä huolimatta Äänekosken koulun
rakennusurakassa on haluttu minimoida
sään vaihteluista aiheutuvat riskit ja varmistaa rakentamisen laatu. Tätä Saarelainen pitää erinomaisena asiana.
- Kokonaan huputettuna rakennetuissa
kohteissa rakennusmateriaalit eivät missään vaiheessa pääse kastumaan, mikä
luonnollisesti minimoi ristit, hän toteaa.

Massiivipuinen hirsi sitoo ja luovuttaa
luontaisesti ilmasta kosteutta. Sillä tavalla
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Puuseppä pakisee

Älä mene someen.
Some sitä ja some tätä. Tuntuuko, että kaikki puhuvat
vain somesta tai ovat vain somessa? Mutta onko siellä
pakko olla? Vastaus on ei.
Somessa eli Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä,
Pinterestissä, Linkedinissä… ei ole sinun tai yrityksesi pakko olla, jos et niin halua. Hyvinhän sitä ollaan
pärjätty jo vuosikymmeniä ilmankin. Asiakkaat ja työt
ovat löytyneet oman verkoston ja hyvä tekeminen on
poikinut lisää töitä. Kyllähän hyvällä tuotteella on aina
ostajansa, ja onhan niitä markkinointikanavia satoja
muitakin.
Somettaminen vie hirveästi aikaa ja mitä sinne nyt laittaisikaan? Kuvan naamastani tai aamupalasta? Älä siis
mene someen, jos et halua. Jos jonkun konsultin retkun
tai mainostoimiston idean takia joudut perustamaan
firmalle jonkun somen, lopputulos on someprofiili,
josta löytyy vain vanha logo ja 4 vuotta vanha päivitys.
Jos joku eksyy profiilin, niin ensimmäisen reaktio on,
että onko tämä firma edes elossa? Sitten sitä mennäänkin jo Finderin-sivuille, katsomaan oliko liikevaihtoa
viime tilikaudella. Älä siis mene someen, jos et halua
ja sitoudu siihen.
Jos kuitenkin haluat uusia asiakkaita ja olla heidän
kanssaan vuorovaikutuksessa vielä 2020-luvullakin,
some on erinomainen kanava. Siellä ne nykyiset ja tulevat asiakkaatkin ovat. Pelkästään Facebookia käytti
syksyllä 2018 kuukausittain 2,8 miljoonaa suomalaista
ja Instagramia jopa 42 prosenttia suomalaisista.
Some on siis mahdollisuuksia täynnä. Some on paikka, missä voit puhelimella otetulla kuvalla ja parilla
lauseella tavoittaa tuhansia. Se on paikka, missä voit
olla vuorovaikutuksessa suoraan loppuasiakkaaseen ja
voin kertoa, että sieltä saat suoraa palautetta. Voit siis
mennä kalleille messuille Saksaan seisomaan viikoksi
kyselemään palautetta uutuudesta. Tai voit laittaa kuvan protosta someen ja kysyä mielipidettä. Kummassa
vaiheessa on helpompi tehdä muutoksia?
Menestyminen somessa vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä, laajaa ja laadukasta sisältöä sekä vuorovaikutusta
seuraajiesi kanssa. En voi olla mainitsematta muutamaa
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menestynyttä alan esimerkkiä, jotka ovat vuosia tehneet
tätä: Puustikki, joka tekee omien sanojensa mukaan
viikinki- ja keskiaikahenkisiä eeppisiä huonekaluja ja
muita puutöitä. Tätä uniikkia tekemistä seuraa Facebookissa jo yli 27 000 ihmistä ja liikevaihto on mukavassa nousussa. Puutyö Salonen valmistaa rustiikkisia-,
moderneja- ja mittatilaushuonekaluja sekä kalusteita.
Puutyö Salosen FB-sivuja seuraa jo yli 56 000 ihmistä
eikä siellä ole vain järjestelmäkameralla otettuja fiiliskuvia vaan menoa ja meininkiä.
Mene siis someen, jos vain haluat ja sitoudut siihen.
Tee somestrategia siitä, mitä haluat tavoittaa ja mitä
haluat viestiä. Sitten ala tekemään. Ole oma aito itsesi. Ole vuorovaikutuksessa seuraajiesi kanssa. Seuraile
tuloksia, optimoi ja ole kärsivällinen. Ei Roomaakaan
rakennettu päivässä.

Tomas Nordström
Ainutlaatuisen, vain ja ainoastaan Suomessa valmistettuja huonekaluja ja kodinsisustusta myyvän
verkkokaupan, Made in Finland -Shopin perustaja.

Seppo Romppainen
hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi
Hirsitaloteollisuus ry vahvistaa
organisaatiotaan nimittämällä DI
Seppo Romppaisen järjestön toimitusjohtajaksi 1.4.2019 alkaen.
Romppainen on työskennellyt
vuodesta 2015 lähtien Puutuoteteollisuus ry:n erityisasiantuntijana, jossa hänen vastuullaan
on ollut mm. Hirsitaloteollisuus
ry:n asiamiehen tehtävät. Tämän

lisäksi DI Seppo Romppaisella on
yhteensä yli 20 vuoden kokemus
puutuotealan yritysten johto- ja
kehittämistehtävistä.
Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtaja Marko Saarelainen kertoo,
että toimitusjohtajan nimityksellä
lisätään resursseja uuden toimintastrategian toteuttamiseen.

Hettich-konserni ylittää 1 miljardin euron liikevaihdon
Liikevaihdon kasvu 8,6 prosenttia
Hettich-yritysryhmä, yksi maailman suurimmista kalustehelojen
valmistajista, jonka päätoimipaikka on Kirchlengernissä Saksassa,
saavutti 1,059 miljardin liikevaihdon vuonna 2018. Se vastaa
8,6 prosentin liikevaihdon kasvua
edellisvuoden (2017) 975 miljoonaan euroon verrattuna.

Maailmanlaajuisesti palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä oli vuoden keskiarvona
6700 työntekijää. Näistä yli 3600
työntekijää toimi Saksassa. Ulkomaiden osuus oli sama kuin
edellisvuonna, 71 prosenttia.
Maailmanlaajuisesti vuonna 2018
investoitiin noin 119 miljoonaa
euroa.

”Olemme hyvin iloisia siitä, että
olemme ylittäneet 1 miljardin
euron liikevaihtokynnyksen. Kiitämme kaikkia asiakkaita, koko
Hettich-tiimiä ja kumppaneita erinomaisesta yhteistyöstä ja
iloitsemme menestyksekkään kehityksen jatkumisesta vaativassa
ympäristössä”, sanoi Dr. Andreas
Hettich.

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

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Millä mallilla painoja promotuote asiat?

KYSY

TARJOUSTA!

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi
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PUUSEPÄNTEOLLISUUTTA

30 vuotta uutisoinut Puuviesti
-lehti

JUHLII

pyöreitä

vuosiaan juhlalehdellä!
Kesäkuussa viikolla 23 ilmestyvän Juhlalehden läpileikkaus
puusepänteollisuudesta 30 vuoden ajalta, lukuisia haastatteluja
vuosienvarrella tapaamistamme ihmisistä ja yrityksistä.
Tule mukaan juhlimaan 30 vuotista taivaltamme ja yhteistyötämme.

Kerro, mikä puusepänteollisuudessa
on parasta ja tärkeintä?
Vastaukset: aineistot@puuviesti.fi
Aineistopäivä pe 17.5.2019 mennessä.
Uutiset, juttuvinkit: tuula@puuviesti.fi • p. 050 464 6777

Kumppanionnittelut:
Kaarina Julkunen
kaarina@markkinointivartti.fi

p. 050 572 5996
Aineistot: aineistot@puuviesti.fi
Aineistopäivä pe 17.5.2019 mennessä.

Ilmoitushinnat juhlalehteen:
90 mm x 35 mm 95 € + alv.
90 mm x 50 mm 120 € + alv.
9034mm x 100 mm 160 € +alv.
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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
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9.

14.

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

Sinikellontie 4, 01300 VANTAA
puh. 09-774 6060
fax 09-774 60666
e-mail: info@busch.fi
www.busch.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
Design –tuotteiden sekä
• Huonekaluja puusepänteollisuuden
koneet
ja laitteet maahantuoja
KulturBeslag
–perinnehelojen
• Terät
ja liimat
Hämeentie
20,
• Sähkötyökalut
00530 HELSINKIja 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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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
40SOITA
WWW.PUUVIESTI.FI
010 820 7200 | www.olsa.fi

LEVEÄNAUHAHIOMAKONEET
finish 1352 modular
finish 1352 modular

PYSTY- JA PALKKISAHAT
kappa V60 classic
kappa automatic classic

VANEERAUSPURISTIMET
HVP Typ 1/2/3/4

OLSA

