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Cata – nautintoa ruoanlaittoon…

Cata - Synonyymi maailmanluokan teknologialle,
sulavanlinjaiselle muotoilulle ja innovatiivisille keksinnöille.

www.catakodinkoneet.fi
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u Pääkirjoitus

Puuviesti ja Puumessut 30 vuotta
Alan suurin näyttämö on katettu Jyväskylän Paviljonkiin. Oheisohjelma on monipuolista. Jokaisen, jota ala koskee, tulisi varata kalenteristaan päivä tai kaksi ja tulla tutustumaan messuilla oleviin yrittäjiin, koneisiin, laitteisiin ja palveluihin. Nyt on paras hetki päivittää alaa koskevat asiat kerralla. Tämä Puuviesti
on Puumessujen -messunumero. Lehdessä ala esittäytyy yhtä laajasti kuin messuillakin. Tätä lehteä kannattaa lukea tarkasti ja tallentaa.
Kävin Kouvolan asuntomessuilla. Asuntomessujen kohteet ovat monen tekijän
yhteinen ponnistus; on näytteilleasettaja, rakennuttaja, arkkitehtisuunnittelija,
rakennesuunnittelija, lvi- ja sähkösuunnittelija, pihasuunnittelija ja -rakentaja.
Sisustussuunnittelijat ja -arkkitehdit vastaavat sisätilojen suunnittelusta. Valinnat ovat silmiä hiveleviä ja ratkaisut oivaltavia. Sisustusvinkkejä tarjoillaan valtakunnan medioissa runsaasti asuntomessujen ajan. Olisi mukava lukea ja tietää
kohteen huonekalujen tekijöistä enemmän kuin pienen valkoisen kyltin verran.
Olisi mukavaa saada tekijöille ansaittua huomioita ja hyötyä asuntomessuista.
Puunkäyttö on tällä hetkellä trendikästä ja ekologista, ja sitä tänä ympäristötietoisuuden aikana korostetaan todella paljon. Nyt olisi todella aika marssittaa
esiin, ne osaavat puusepät, sekä teolliset että käden taitajat, joita vielä on. Habitaressa Helsingin messukeskuksessa on tulevana syksynä kattava otos suomalaista puumuotoilun ja toteutuksen osaamista.
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Maassamme on jo yli 500 000 mökkiä. ja mökeillä käy säännöllisesti noin 2,4
miljoonaa ihmistä. Siinäpä puusepäntaitajille remontoitavaa ja jälleenrakennettavaa myös tulevaisuudessa.
Puuviesti on Puumessuilla mukana upealla puuseppien toteuttamalla osastolla. Messuilla on juhlan tuntua, sillä sekä Puumessut että Puuviesti täyttävät tänä vuonna 30 vuotta.
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Secto-valaisimen
tarina on vertaansa
vailla
Secto Designin tarina sai alkunsa
vuonna 1995, kun vuosia taloustoimittajana työskennellyt Tuula Jusélius päätti loikata yrittäjäksi. Taloustoimittajana Jusélius oli tehnyt lukuisia
yritysvierailuja ja ajatus omasta yrityksestä alkoi itämään.

ty muita kuin saunalamppuja. Alvar
Aalto oli jo tutustuttanut maailman
koivutaivutteisiin. Puumateriaalin
taas oli oltava vaalea, jotta se antaisi
riittävästi valoa. Koivun valikoituminen valaisinmateriaaliksi oli luonteva ratkaisu, Tuula Jusélius esittelee.

Secto Designin yhteistyö juuri valmistuneen suunnittelijan Seppo Kohon kanssa alkoi vuonna 1995, kun
Tuula Jusélius etsi suunnittelijaa
nuoreen yritykseen, joka tuotti pääasiassa liimapuusta tehtyjä huonekaluja. Alusta alkaen he huomasivat
olevansa samalla aaltopituudella, jakaen kunnioituksen pohjoismaiseen
puuhun, selkeään designiin ja ammattimaiseen puutyöstöön.

Kansainvälisille
markkinoille

- Alussa lähdimme tekemään Seppo
Kohon suunnittelemia puisia huonekaluja. Lamput tulivat kuvaan vuonna 1999, kun asiakkaat alkoivat kysellä kalusteisiin sopivia valaisimia,
nykyisin Secto Designin luovana johtajana toimiva Jusélius kertoo.

Kaksikymmentä vuotta sitten maailma oli hyvin erilainen. Digitalisaatio
ei ollut vielä madaltanut kansainvälistymisen kynnystä. Viennin käynnistäminen vei kaiken; Jusélius teki
yrityksessään 10 vuotta töitä nostamatta itselleen palkkaa. Kaikki mitä
tuli, hän pisti markkinointiin ja vientipanostuksiin.

- Tuohon aikaan puusta ei juuri teh-

Alusta asti yritys tähtäsi kansainvälisille markkinoille. - Kalusteeni olivat
jo materiaalin vuoksi sen verran erikoisia ja kalliita, että ostajakuntaa ei
yhdessä maassa ollut riittävästi. Kansainvälistyminen oli välttämätöntä.
Erikoiset tuotteet vaativat isommat
markkinat, Jusélius sanoo.

Secto Desing valaisimien 20-vuotisjuhlanäyttelyyn
Pro-Puuhun Lahteenoli kutsuttu useita yhteistyökumppaneita.
Seppo Koho ja Tuula Jusélius esittelivät valaisimien syntyä.
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Yhteiset messuesiintymiset ovat monelle
pk-yritykselle ainoa tapa saada kansainvälistä näkyvyyttä. Niistä myös Secto Design aloitti.

tuoda omaa osaamistaan ja jopa kehittämään valmistusprosessia, taaten kuitenkin mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen.

Parissa kymmenessä vuodessa klassikkostatuksen saavuttaneet puuvalaisimet
ovat valloittaneet maailmaa Färsaarilta aina eksoottiselta kalskahtavaan Uuteen-Kaledoniaan asti. Kiireinen matkustaja saattaa nähdä niistä vilauksen myös
kymmenillä kansainvälisillä lentokentillä aina Lontoon Heathrow´n lentokentältä Kongo-Kinshassaan, Sao Paulon valtavan kirjakaupan tiloissa. Secto Designin
tuotannosta yli 90 prosenttia menee vientiin. Vakituisia vientimaita on tällä hetkellä yli 70.

Secto Designin tuotteet valmistetaan Heinolassa. Pari vuotta sitten yhtiö hankki
omistukseensa perusmalliston valmistuksen, ja tehdaskiinteistön ja tuotanto ja lähetystoiminta keskitettiin sinne. Tehtaalla työskentelee nykyään reilut 20 työntekijää.

Maailmaa on lähdetty valloittamaan hyvin perinteisin keinoin. Secto Design on
mukana vuosittain 6-7 alan tärkeimmässä messutapahtumassa maailmalla lisätäkseen brändinsä tunnettuutta. Yksittäiseltä yritykseltä vaatii kekseliäisyyttä erottautua tarjonnan tulvasta.
- Emme esimerkiksi myy valaistusta, vaan
tunnelmaa ja sisustusta, toimitusjohtaja
Emma Frenzel sanoo.

Laadukasta suomalaista
Laadun merkitys on ollut Secto Designille alusta asti tärkeää. Tuotteelle tulee hintaa, kun niiden tekemisestä maksetaan
suomalainen palkka.
- Laadukas tuote pystyy silti myymään,
kunhan se on viimeisen päälle valmistettu, Frenzel painottaa. Secto Design onkin
onnistunut löytämään alihankkijoiksi laadun osaavia puuseppiä, jotka ovat voineet

Matemaattisen
kauniit valaisimet
Rovaniemellä syntyneen Seppo Kohon valaisimet ovat pohjoismaisen tyylin mukaisesti uskollisia puulle, hyvälle muotoilulle
sekä loistavalle käsityölle. Seppo on kouluttautunut arkkitehti ja hän on opiskellut
Helsingin taideteollisessa korkeakoulussa
sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa.
- Harrastin purjehdusta ja idea valaisimeen ulkoasuun tuli aluksen pystyrimaisen merkin muodosta, Seppo Koho kertoo
valaisimen suunnittelun alusta. Muotopuristin on keksitty jo 100 vuotta sitten, mutta tänä päivänä muotopuristeita voi tehdä
CNC-koneistuksen avulla.
Ihan helposti maailmalla menestynyt valaisin ei syntynyt.
- Pajatyössä lukuisten protojen kautta ne
asiat syntyvät, Seppo Koho kertoo. Koska
valaisimesta oli tarkoitus tehdä vientituote, piti tuotteelle löytää tekijät, jotka pystyivät hyödyntämään kädentaitoaan ja sarjatuotantoon tehtyjä koneita. Secto Design valaisimia tekee joukko ammattitaitoisia puuseppiä. Yksi heistä on Heikki

Saastamoinen, joka löysi tavan tehdä valaisimia teollisesti ja laadukkaasti.
Tällä hetkellä Secto Design -valaisinsarjaan kuuluu riippuvalaisimia, seinävalaisimia, lattiavalaisimia sekä pöytävalaisimia,
jotka kaikki on käsin valmistettu Suomessa kotimaisesta koivupuusta. Secto Design
-valaisimet ovat tulleet laajalti tunnetuiksi
skandinaavisesta muotokielestään, upeasta laadustaan sekä hienoista materiaaleistaan. Seppo Kohon suunnittelemat valaisimet ovat hienostuneen puhdaslinjaisia,
ja hän onkin voittanut useita kansainvälisiä muotoilupalkintoja töistään.

Tässä pakkaukset toimittava
Heikki Erkamo ER-Pahvityö ja
Magnum valaisimia valmistava
Heinopuuseppä Jari Karppinen.
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Puumessut on Suomen
suurin puualan tapahtuma
Puumessut täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Puutuoteteollisuus on kohdannut näiden 30 vuoden aikana monenlaisia mullistuksia. Näissä mullistuksissa mm. suurin
osa huonekalutehtaista on lopettanut, rakennustuoteasetus on tuonut CE – merkin
mm. ikkunoille ja oville sekä puutoimiala on
saanut yhä enemmän ohjeita ja säädöksiä
noudatettavaksi.
Tämän hetkiset uutiset maailmalta kertovat haastavien aikojen olevan edessä. Talous on ollut korkeasuhdanteessa pari vuotta ja mm. ikkunateollisuus on viime vuosina
lisännyt tuntuvasti kapasiteettia. Tämä näkyy hintakilpailuna ja siitä tietenkin kuluttaja hyötyy – toisin kuin teollisuus. Onneksi
vielä puhutaan vain kasvun taittumisesta –
eli taantumasta ei ole vielä puhuttu mitään.
Nyt kuitenkin messuilla näkyy viime vuoden
hyvä vauhti. Hallit ovat olleet hyvin myytynä jo alkuvuodesta ja se on poikkeuksellista. Ehkä se kertoo myös siitä, että puurakentamisella on niin sanottu hype päällä.
Kunnat ja kaupungit lisäävät puurakentamista niin kaavoissa kuin julkisessa rakentamisessa. Homekoulut ja – sairaalat ovat
tätä vauhdittaneet.

Kevättalvella valmistui Puutuoteteollisuus
ry:n ja Työtehoseuran tekemä Koulutustarvekysely. Se kertoo puutoimialan potevan
kroonista työvoimapulaa. Tilastotkin lyövät lisää korvalle, kun kertovat työvoimapulan vain pahenevan eläköitymisen myötä. Koulutustarvekyselyn tärkeimpänä toimenpide-ehdotuksena on alan vetovoimaan
panostaminen. Tässä yhteydessä kuulutan
teollisuuden aktiivisuutta. Ilman teitä me
järjestökentässä emme pysty tekemään oikeita asioita teidän parhaaksi.
Puumessujen messulava on nyt enemmän
alan järjestöjen näyttämönä. Haluamme
esityksissä kertoa toiminnastamme ja miksi yritystenkin olisi hyvä olla mukana toiminnassamme. Esim. standardointityössä muiden EU – maiden teollisuus on hyvin aktiivisia, ja siten myös heidän ehdotuksensa
menevät paremmin läpi. Tutustukaa ohjelmatarjontaan ja tulkaa kuuntelemaan, mitä meillä on kerrottavana. Aiheina ovat mm.
rakentamisen ennusteet, ikkunoiden ja ovien ohjeistukset ja standardit, sekä työehtosopimukset.
Jyväskylän Messut on tehnyt määrätietoista työtä toimialamme parhaaksi ja raken-

tanut meille hyvät puitteet. Puumessut on
osoittanut paikkansa puualan yrittäjien ja
yritysten sekä maahantuojien kohtaamispaikkana. Jotta Puumessuja voidaan kehittää edelleen paremmaksi teollisuutta palvelevaan suuntaan, olkaa aktiivisia ja antakaa
palautetta. Kuulisimme mielellämme mihin
suuntaan messuja tulisi viedä.
Tervetuloa mukaan Puumessuille!

Janne Liias
Puumessujen neuvottelukunnan puheenjohtaja
toiminnanjohtaja Puuteollisuusyrittäjät ry

Tule tutustumaan osastoomme
Jyväskylän Puumessuille 4.-6.9.2019.
OSASTO D230

Levytuotteet

Esittelemme messuilla

Jalopuut Puulevyt

Verkkokaupan
ja tilauspalvelun osoitteessa www.novowood.fi

OY NOVO WOOD LTD

Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola, Finland
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Laminaatit
Sisustuslevyt

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

Valtiovallan terveiset
Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu liikenneinfrastuktuurin puurakentamisohjelma, jossa yksi keskeinen kehittämiskohde on puusiltarakenteiden edistäminen.
Myös puunjalostuksen sivuvirroissa, kuten sahanpurussa, puun kuoressa ja muissa tähteissä on lukuisia hyödyllisiä ainesosia, joille voidaan kehittää uusia korkeamman lisäarvon käyttökohteita. Biohiili on
tuore esimerkki puutuotealalle kasvupotentiaalia tarjoavasta tuoteryhmästä, jolle on runsaasti käyttökohteita kotimaassa
ja kansainvälisesti.

Eduskuntavaalien alla ja niiden jälkeen on
saattanut syntyä vaikutelma, että metsiä
tarvitaan lähinnä kansallisten hiilinielutavoitteiden saavuttamiseen. Toisinaan on
kuulostanut jopa siltä, että mitä vähemmän metsiä käytettäisiin, sitä parempi se
olisi yhteiskunnalle – muiden sektoreiden
ei tarvitsisi samassa määrin huolehtia vaikeista päästövähennyksistä.
Hallitusohjelman näkökulma ei onneksi
ole näin yksiviivainen, vaan mukana on
monia puun käyttöä edistäviä tavoitteita. Selvää on, että ilman metsien kestävää käyttöä, bio- ja kiertotaloutta, emme
saavuta tavoitteena olevaa hiilineutraalia
Suomea vuonna 2035.
Suomen on siirryttävä kaikilla sektoreilla
nykyistä vähähiilisempään talouteen samalla kun maankäyttösektorin nettonielua
kasvatetaan. Muuten yhtälö ei toteudu.
Laadittavassa maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmassa tullaan tarkastelemaan erityisesti metsittämisen lisäämisen ja metsäkadon vähentämisen mahdollisuuksia.
Ohjelman toimenpiteet tullaan painottamaan vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden perusteella. Pohjana on kevättalvella hyväksytty kansallinen metsäohjelma. Yhtenä huomion kohteena tulee olemaan suopohjaisten metsien ja aktiivisen
viljelykäytön ulkopuolella olevien suopeltojen maankäyttö.
Hallitusohjelmassa erityisen huomion
kohteena on puurakentamisen edistämi-

nen. Puurakentamisen ja muun puutuoteteollisuuden edistäminen palvelee positiivisella tavalla useita hallitusohjelman
tavoitteita, kuten ilmastonäkökulmaa,
kiertotalouden edistämistä, maaseudun
elinvoimaisuutta ja elinkeino- ja asuntopolitiikkaa.
Hallitus haluaa panostaa tutkimukseen ja
tuotekehitykseen, joilla edistetään puutuotteiden jalostusasteen nostamista.
Hallitusohjelmassa korostetaan erityisesti tuotteita, joihin hiili sitoutuu pitkäksi aikaa. Vastaavasti hallitus haluaa kehittää
puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä.
Puutuotteiden arvoketjujen alueelliseen
kehittämiseen on mahdollisuuksia jo nyt.
Käynnissä on selvitys julkisen sektorin toimenpiteistä puun teollisen jalostamisen
edistämiseksi ja puun käytön kehittämiseksi. Selvityksen tulokset tulevat harkintaan syksyn kuluessa. Myös alan osaamiskapeikkoja on kartoitettu ja on ilmeistä,
että puutuote- ja puurakentamisen osaamiseen tulee Suomessa panostaa lähivuosina.
Kansallisen puurakentamisohjelman toteuttaminen jatkuu ja pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi rakentamisen puunkäytön kaksinkertaistaminen hallituskauden aikana.
Julkisella rakentamisella on tavoitteen
saavuttamisessa suuri vipuvaikutus, minkä vuoksi julkiselle puurakentamiselle tullaan asettamaan selkeät tavoitteet.

Puutuoteteollisuuden ja laajemminkin
metsäteollisuuden kehitysnäkymät vaikuttavat ratkaisevalla tavalla Suomen
alueellisesti tasapainoiseen kehitykseen
ja luonnonvarojen kestävään ja resurssitehokkaaseen hyödyntämiseen.
Metsäteollisuuden uusia investointisuunnitelmia ei tule rajoittaa, sillä globaaliin
markkinakysyntään voidaan vastata kaikkein vastuullisimmin korkeatasoisella suomalisella biotaloudella. Uudet tuotantolaitokset ovat kansainvälisesti kilpailukykyisimpiä, jolloin kotimainen teollisuus säilyy elinvoimaisena ja pystyy kehittämään
uusia innovatiivisia tuotteita, joilla korvataan muovia ja fossiilisiin raaka-aineisiin
perustuvia tuotteita.
Markkinoilla on myös hintajouston kautta kyky tasapainottaa kysyntää, jos kysyntä nousisi yli markkinoiden luonnollisen
tarjontapotentiaalin. Aivan selvää on, että
metsäala kokonaisuudessaan tarjoaa meidän yhteisiin tavoitteisiin ratkaisuja.

Haluan lämpimästi onnitella
kolmekymppisiä Puumessuja
ja Puuviestiä sekä toivottaa
kaikille antoisia messupäiviä.

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri
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MESSUT u Puumessut 2019 | 4.-6.9.2019 Jyväskylässä

Puumessujen tervehdys
Jyväskylän Puumessut täyttävät tänä vuonna kunnioitettavat 30 vuotta.
PUU89 -messuista lähtien puualan johtava tapahtuma on koonnut alan ammattilaiset saman katon alle Jyväskylään joka toinen vuosi. Oman osastonsa messu- ja tapahtumakeskus Paviljonkiin pystyttää tänäkin syksynä moni
sellainen yritys, joka on ollut messuilla joka kerta.
Puumessujen teemat ja sisällöt ovat
kehittyneet ajan vaatimusten ja trendien mukaan. Vuosien varrella painotukset ovat vaihdelleet tekniikan ja taiteen kohtaamisesta seminaarien ja työnäytösten korostamiseen. Tapahtuman
ydin on kuitenkin aina ollut alan ihmisten kohtaaminen ja uusien kauppojen
sekä asiakkuuksien solmiminen.
Vuonna 2019 Puumessujen teemana
on tehokkuus. Kävijöille on tarjolla uudistunut Puumessujen pohjaratkaisu,
jonka avulla ohjelmaa tuodaan lähelle
yleisöä. Osastojen uudelleen sijoittelulla haetaan myös kävijöille tehokkuutta
messupäivään; selkeämmin teemoitetut

alueet helpottavat messukäynnin suunnittelua. Tehokkuutta asiakastapaamisiin tarjotaan myös ensimmäistä kertaa
käytössä olevan Brella- verkostoitumistyökalun kautta.

Parhaiten Puumessujen monipuoliseen
tarjontaan pääsee kiinni tulemalla itse
paikan päälle.

Tervetuloa!

Tänäkin vuonna kävijöille on tarjolla
mielenkiintoista ohjelmaa. Seminaareissa ja ohjelmalavoilla keskustellaan
alan ajankohtaisista aiheista kuten biotaloudesta, uusista innovaatioista, digitalisaatiosta ja automaatiosta, energiatehokkuudesta sekä puualan tulevaisuuden näkymistä.
Metsäteollisuus on hyvässä nosteessa
markkinoilla, mikä näkyy myös Jyväskylän Puumessuilla. Tapahtuma on kasvanut edelliseen kertaan verrattuna sekä pinta-alaltaan että näytteilleasettajamäärältään.
Uskomme, että juhlavuosi 2019 tarjoaa
Jyväskylän Puumessuille tukevan jalansijan puualan tärkeimpänä tapahtumana tulevaisuudessakin. Tästä on hyvä
lähteä suunnittelemaan seuraavaa 30
vuoden ajanjaksoa.

Hannu Mennala
Myyntipäällikkö
Jyväskylän Messut

NÄYTTEILLEASETTAJAT u EXHIBITORS
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Art-Pak Oy B-108
ASPI Sp z o. o. Spółka komandytowa C-233
Awutek Oy B-132
Beckhoff Automation Oy B-218
Berner Oy / Berner Koneet C-106
BioCone Oy B-325
Boxon Oy B-439
Busch Vakuumteknik Oy B-102
Ceriffi Oy C-230
Delmac Oy B-227
Delta Srl C-250
E J Hiipakka Oy D-216
Emport Oy D-220
Enerec B-260
EnviOn Oy B-469
Eurotec Oy B-301
Export Support Center of Vladimir Region C-217
Finnos Oy B-233
Finnsiirto Oy U-2
FinScan Oy B-338
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Fortum Waste Solutions Oy B-436
Fromm Pakkaus Oy B-310
Go On Finland Oy C-229
Grass GmbH B-323
Hahle Oy D-210
Hartman Rauta Oy D-140
Heinolan Sahakoneet Oy B-464
Hekotek AS B-464
Helatukku Finland Oy C-350
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG / Finland D-240
Häfele GmbH & Co KG Sivuliike Suomessa D-221
Innomac Oy B-303
Jartek Invest Oy B-267
Julius Blum GmbH D-210
Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Biotalousinstituutti C-310
Kaeser Kompressorit Oy B-433
Kainuun ELY-keskus AULA-2
KATRES spol. s r.o. B-206
Kensapuu Oy D-260
Ketjurauma Oy B-224

Puuviesti ei vastaa mahdollisista muutoksista luettelossa.
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•
•
•
•
•
•
•
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Keypoint Oy B-430
Kiilto Oy B-331
Kiinnike-Heinonen Oy B-121
KJ-markkinointi Oy / Runkovarasto D-200
Konepuristin Oy B-200
Kristalli-julkaisut / Puuviesti D-139
Kråkfors Forest Products Ab C-232
KYOCERA UNIMERCO Tooling Oy C-120
Laatukattila Oy C-131
Lahden Teräteos Oy B-342
Lajac Oy C-151
Lapua-ketjut Oy B-313
Laseron Oy C-341
Levypinta Finland Oy C-530
Liljendalin Tehdas Oy B-320
Lineartec Oy B-337
Linnunmaa Lex Oy C-231
LSAB Suomi Oy B-219
LSK Technology Oy B-448
Luottopuu Oy C-200
Luxhammar Oy C-103
Mellano Oy D-240
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy C-103
Mirka Oy B-331
MP-Tietosovellukset Oy C-520
Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Mäsek C-103
Nordautomation Oy B-281
Nordic Quick Systems Ab C-211
Nordic Sawmill Support Oy B-483
Novo Wood Oy Ltd D-230
Octomeca Oy B-310
Olsa Ay B-481
Ovin Oy C-530
Palonot Oy B-440
Passimo Oy C-160
Penope Oy B-260
PiiMega Oy B-169
Pinomatic Oy C-104
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto C-310
Projecta Oy B-326
PubliCo Oy / Enertec AULAT
Puumiehet ry AULA-2
Puuntaitaja Tapani Marjanen C-340
Puustikki Oy C-301
Puuteollisuusyrittäjät ry AULA-2
R. Mokki Oy D-240
Ramport Oy C-150
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Rebo bv B-123
RemaSawco Oy B-161
Renholmen Ab B-280
ROCA Finland Oy B-432
RTV-Yhtymä Oy B-331
Sahanpuru Oy C-127
Sahateollisuus ry AULA-2
Santa Margarita SA Oy B-125
Savo Design & Technic Oy B-323
Sawcenter Oy Ab B-332
Schmalz Oy Ab C-133
Schwer Fittings Oy C-130
Sensorola OyB-437
Sherwin-Williams Oy Ab C-140
SIA TTS (Transportation Technology Systems) C-125
Sick Oy B-204
Siemens Osakeyhtiö B-448
Sigma Trukit Oy C-100
South-West Supply Oy Ltd B-220
Spinnova Oy C-320
Spraytec Oy B-438
Suomen Hiontakone Oy B-483
Suomen Lamello Ky C-254
Suomen Metsäkeskus C-129
Suomen Puuteollisuusinsinöörien yhdistys AULA-2
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry AULA-2
Suomen Yrittäjäopisto B-226
Superlion Oy / Creater Vapaa-ajan verstas C-153
Sympower Oy B-127
Teca Oy B-104
Teknos Oy B-331
Telpak Oy Ab B-140
Teollisuusliitto ry B-330
Terätoimitus Lehtinen Oy B-245
Timapuu Oy Marttila C-240
TKM TTT Finland Oy B-451
Toijalan Koneterä Oy B-438
Tälli Oy D-100
USNR Oy B-300
Valon Kone Oy B-340
Valutec Oy B-306
Veisto Oy B-261
Vertex Systems Oy B-434
Viiramikko Oy C-103
VTT C-305
Wood Bioenergy magazine AULA-1
Woodim Finland Oy C-260

Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA
Tel. (03) 872 840
ovihollola@ovihollola.fi
myynti@ovihollola.fi

WWW.PUUVIESTI.FI
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Sidelistat
keittiökalusteteollisuuteen,
laatikkoaihiot
huonekaluteolliuuteen
45 v kokemuksella.

KILPAILUKYKYISIN HINNOIN

Pyydä tarjous se kannattaa:

tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi
puh. 0400 644360

EUROTEC OY
messuilla koko
myyntiryhmän voimin
Tänä vuonna Jyväskylän messuilla on esillä seuraavia
koneita; VITAP K2. 2.0 CNC puolinestaava pora- jyrsinkone keittiökalustevalmistajille. Ei vaadi suuria tiloja ja on nopea sekä helppokäyttöinen kone.
VITAP BLITZ 2.0 CNC 3-akselin täysohjattu poratapinlyöntikone keittiökaluste ja huonekalutuotantoon.
Kone on varustettu vaaka- ja pystyporilla, liimoituksella sekä poratapinlyöntipäällä. PRINZ MOBILCUT
COMFORT PLUS (uusi malli) puutavaranippujen katkaisusahauksiin. CASOLIN ASTRA 400 5CNC tarkistuspyörösaha 3-akselin ohjauksella. STROMAB TR601 katkaisusahalinja hydraulitoimisella halk. 600
mm terän liikkeellä mikä mahdollistaa isojen dimensioidenkin katkaisun. Lisäksi ilmoitamme, että MASTERWOOD S.P.A ja EUROTEC OY ovat tehneet yh-

www.tj-koivukoski.fi

Puumessut 2019

Olemme mukana Puumessuilla ja kutsumme sinut vierailulle osastoomme
C-350. Tule tutustumaan Helatukulla suunniteltuun vedinmallistoon ja energiatehokkaisiin kylpyhuoneen valopeileihin. Lanseeraamme Westag-laminaattilevymalliston ja esillä on kaikki Aluco-levymallit. Osastoltamme löydät myös
mm. Stalan, IMA:n ja Osramin uutuuksia.
THE VENTILATED BIN MAKES SURE THERE IS NO SMELL COMING FROM THE FOOD

WASTE. THE DECOMPOSITION WILL NOT START AS LONG AS THE BAG IS KEPT FULLY
Uusi vedinkuvasto saatavana
VENTILATED. AND AS A RESULT THE BAG WILL STAY DRY.

Pyydä myynniltä uusin vedinkuvastomme tilauksen yhteydessä!
www.helatukku.com
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teistyösopimuksen MASTERWOOD CNC koneiden edustuksesta ja myynnistä Suomeen.
Masterwoodilta löytyy koneet 3, 4 ja 5 -akselin
ohjauksilla nesting, rasteri- ja palkkipöydillä keittiö-, huonekalu-, ikkuna-, oviteollisuuteen yksittäiset koneet sekä linjakoneet. Tutustu sivuillemme www.eurotec.fi, josta löytyy tarkemmin tietoa
edustuksistamme sekä vaihdossa tulleista käytetyistä puuntyöstökoneista.

Made in Finland

Tervetuloa
Eurotecin osastolle B301
Lineartec Oy
Verstastie 6
33470 Ylöjärvi

+358 44 266 2771
+358 40 960 8288
www.lineartec.fi

keittiö- ja kalustesuunnitteluohjelmistot

Vertex Systems Oy on kokenut ja luotettava kumppanisi, kun tarvitset toimivan ja oikein
hinnoitellun kalustesuunnitelman. Hyödynnä suunnittelutieto levypaloittelussa ja cnc:llä.
Suomalainen ohjelmistotalo palveluksessasi vuodesta 1977. Tervetuloa Puumessuosastollemme B-434!
Vertex Systems Oy
Vaajakatu 9, 33720 Tampere
Puh. 03 313411

w w w. ve r t ex. f i
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Awutek on näkyvästi mukana Jyväskylän Puumessuilla
Perinteiseen tapaan Awutek
tuo messuille näytille laajan
kirjon eri puuntyöstökoneita messukävijöiden iloksi. Tämän vuoden ehkä maukkain
uutuus on maailman suurimman höyläkonevalmistajan
WEINIG:in Powermat 3000,
joka on ensiesittelyssä Suomessa. Powermat 3000 täyttää vaativimmatkin odotukset
ja se on äärimmilleen kehitetty
nykyajan tuotannon vaatimuksien mukaan. Nopeus, turvallisuus ja luotettavuus yhdistettynä ylivoimaiseen laatuun
tekevät tästä höylästä lyö-

mättömän yhdistelmän puunjalostuksen alalla.
Holz-Her:in ainutlaatuiset ratkaisut ovat myös hyvin näytillä Awutekin laajennetulla osastolla. Hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaiset ratkaisut
sopivat aina pienistä puusepänliikkeistä suurten yritysten
sarjatuotantoon. Reunalistoituksen saralla on nähtävillä
Auriga -sarjan reunalistoituskone, joka tarjoaa täydellisen
automaation pieneen hintaan.
GLUE JET liimoitustekniikka 3 minuutin lämmitysajalla yhdessä servo-ohjauksen

kanssa tekevät tästä koneesta kalusteverstaan timanttisen
laadun tekijän. Nähtävillä on
myös Holz-Her Evolution vertikaalinen CNC -tehopakkaus
uniikeilla toiminnoilla. Se tarjoaa tehokasta CNC-työstöä
pienessä tilassa ja ihastuttaa
monipuolisuudellaan.
Awutekin osastolta B 132 löydät myös paljon muita mielenkiintoisia ratkaisuja puuntyöstöalan vaihteleviin tarpeisiin.
Oli kyse yksittäisistä peruskoneista tai yksilöidyistä tuotantolinjoista, haluamme auttaa
teitä löytämään parhaan mah-

dollisen ratkaisun. Työnäytösten ohella tarjolla on purtavaa
ja juotavaa. Osastolla on mahdollista myös keskustella suoraan tehtaanedustajien kanssa.

Tervetuloa
osastolle
B 132

Kurikantie 287, 61850 Kauhajoki, 040 900 1457








Puunkorjaussarjat
Naulaimet
Kansinitojat
Moduulikoneet
Kompressorit
Naulat ja hakaset

Osasto
B-121

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340
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• Huonekalu- ja puusepänteollisuuden koneet ja laitteet
• Terät ja liimat
• Sähkötyökalut ja naulaimet
• Asennukset ja huolto
OULUN KONE JA TERÄ OY
HUONEKALU- JA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE

Hautakorventie 5, 90620 OULU
PL
25,
90501321,
Oulu
• Puh:
0400070
890 070
Puh.
08-340
auto
0400-890

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILUJA LAMINAATTIPINTOJA

WWW.PUUVIESTI.FI
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Projecta esittelee automaatioja digitaaliratkaisuja osastollaan
Projecta esittelee Puumessuilla kokonaisvaltaisia ratkaisuja tämän päivän puuteollisuuden tarpeisiin. Automaatio ja digitaaliset ratkaisut ovat osastolla suuressa roolissa. Esittelyssä on päämiehemme Homagin viimeisin tuotekehitys. Altendorfin
edustaja on kertomassa maailmanuutuudesta – mullistavasta ASA-turvajärjestelmästä. Lisäksi suomalaisen Robotmationin, automaatiojärjestelmän ja robotin yhteistyö, on koettava osastolla itse.

Legendaariset
ohjelmistot ja kestit
Asiantuntijamme antaa opastusta uusimmista ohjelmistoratkaisuista. Esillä ovat Homag-ryhmän ohjelmistot sekä
IMOS-softa. IMOS-ohjelmisto kattaa ko-

ko kaluste- ja sisustussuunnitteluprosessin. Altendorfia osastolla on edustamassa legendaarinen F45 tarkistuspyörösaha.
Eivätkä legendat lopu tähän - perinteinen
Projectan Oktoberfest on messuosastolla tänäkin vuonna joka päivä klo 13–15.

Pro-ratkaisut
teollisuudelle ja tekijöille
Projecta on tunnettu teollisuuden koneja komponenttitoimittaja, joka tuottaa asiakkaiden liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja. Näiden Pro-ratkaisujen tuottavuus
syntyy toimialakokemuksesta ja läheisestä yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Projectan ammattimainen toiminta ja monipuoliset ratkaisut ovat tarkoitettuja tuloksentekoon.

Osastollamme ei tänä vuonna ole esillä
vain yhtä Homagin konetta, vaan roppakaupalla tietoa uusista ratkaisuista. Osastollamme kävijät voivat osallistua myös
arvontaan. Palkintoina 15 paikkaa ensi vuonna messumatkalle Saksaan, jossa on kymmeniä Homag-ryhmän koneita nähtävillä. Osallistujat saavat tutustua Homagin laajaan valikoimaan paikan
päällä, saada henkilökohtaista opastusta tuottavimman ratkaisun löytämiseksi
omiin tarpeisiinsa. Erittäin hyödyllistä on
myös nähdä koneita Homagin asiakkaiden käytössä.

Tervetuloa
osastollemme B326!

LÄMPÖLAITOKSET
TEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT
Purunpoistojärjestelmät

y

LÄMPÖLAITOKSET
TEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEIDE
KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT

Pikapantaputkistot
Puhaltimet
Suodattimet
Kierresaumasiilot

LÄMPÖLAITOKSET
TEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT

Vaasan Kuljetuskanavat Oy
VUODESTA
1988

VUODESTA
1988

LÄMPÖLAITOKSET
TEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT

Vaasan
KuljetuskanavatOy
Oy
Vaasan
Kuljetuskanavat

LÄMPÖLAITOKSET
puh.
+358
207
815
300
TEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEIDEN
puh.
+358
207
815
300
KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT

www.kuljetuskanavat.fi
VUODESTA
www.kuljetuskanavat.fi

Vaasan Kuljetuskanavat Oy
puh. +358 207 815 300

www.kuljetuskanavat.fi

16

WWW.PUUVIESTI.FI

VUODESTA
1988

1988

VU

u PUUMESSUT

Messuilla uutuustuote
ECO BLACK - tammi

Harmaa on uusi valkoinen
Eco Black tammi saa savustettua tammea muistuttavan, lämpimän harmaan värinsä Black Oak Technology menetelmällä,
jota käytetään massiivipuun läpivärjäyksessä. Värjäyksessä
käytetään vain ympäristöystävällisiä aineita käyttämättä lainkaan myrkyllisiä aineita kuten ammoniakkia. Lapsi- ja elintarviketurvallisia Eco Black puutuotteita voikin käyttää myös
keittiösisustuksissa. Puussa ei ole ei ole savustetun tammen
hajua, vain sen hyvät tekniset ominaisuudet ja kaunis ulkonäkö.
Eco Black tammea on saatavilla 30 mm ja 40 mm sormijatketulla sauvalla.

Woodin Puumessuilla
osastolla C-260

PUUMESSUT 4.-6.9.

T E R V E T U L O A

OSASTO B-260

®
Metallitie 2
2,B,
62100
LAPUA
Ritakulma
62100
Lapua
Puh. 06 4332892, 0500 350834
www.tooltek.net

M RIOCON
V

Oy Woodim Finland Ltd on jalopuiden ja massiivipuisten liimalevyjen maahantuoja ja tukkuliike. Juhlimme tänä vuonna 25-vuotista taivaltamme jalopuukaupassa ja sen kunniaksi esittelemme Puumessuilla uutuustuotteen, kauniin, lämpimän harmaan Eco Black tammen.

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

SOLU TIONS FOR INDUSTRY
OSASTOLLA MM. ROVE
R A 1532 -CNC-TYÖSTÖK
ESKUS

SOVI TAPAAMINEN
KANSSAMME JO ENNAKKOON
MESSUTIIMIMME YHTEYSTIEDOT
LÖYDÄT KOTISIVUILTAMME
WWW.PENOPE.FI
AL-KO - BARBERAN - BIESSE
- EKAMANT - FAGUS-GRECO
N - FINITURE - FRIULMAC LAP-LASER - LEUCO - MA
KOR - MINDA - OEST - RIE
LTEC - JKF - JOWAT
PE - STELA -UNIFOG - UNHO
THA - WEINIG

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

WWW.PUUVIESTI.FI
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SuperSaver
ympärikiertolinja
Suurin joustavuus ja saanto

USNR:n SuperSaver-sahalinja on joustava ratkaisu
monien saha-asetteiden käsittelemiseen eri tukin halkaisijoilla. Yhdessä USNR Catech-särmän kanssa se
tarjoaa suuren saannon, ja valinnaisella jakosahalla
se tuottaa myös erittäin korkean sahaus kapasiteetin.
SuperSaverin kompakti layout, alhaiset investointi kustannukset ja korkea kapasiteetti tuottavat investoinnille parhaan
mahdollisen tuoton.
USNR-optimoinnin avulla saat johdonmukaisen, helppokäyttöisen käyttöliittymän järjestelmillesi. Kun USNR on kumppanisi,
saat yhden toimittajan teidän investoinneille, jotka käsittävät
mekaaniset laitteet, skannauksen, optimoinnin ja sahan ohjauksen. Ja saat parhaan tuen järjestelmille koko elinkaaren ajan.
Olemme Jyväskylän Puumessulla tavattavissa osastolla B-300.
Tervetuloa!

Millwide. Worldwide. | +358 44 5555 072 | www.usnr.com
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Robotiikka mullistaa
piensarjatuotannon
Innomac Oy esittelee Puumessuilla uutuuksia robotiikasta, CNC-työstöstä, reunalistoituksesta, murskaimista, kipinänilmaisusta, pintakäsittelystä ja hakelämmitysratkaisuista.
Ensiesittelyssä Suomessa on patentoitu
siirrettävä, helposti uudelleenohjelmoitava ja ilman suojaseiniä toimiva täysverinen teollisuusrobotti, joka tekee myös
piensarjojen robotisoinnin kannattavaksi.

Meidät löydät
osastolta: B-303
Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen
jo etukäteen 044 777 6517 tai
myynti@innomac.fi

Innomacin tuoteohjelmaan kuuluvat
puuntyöstökoneet, pintakäsittelylaitteet
sekä kierrätysteollisuuden koneet.
Asiatuntijamme ovat valmiina palvelemaan kaikissa tuotantosi tehostamista koskevissa asioissa aina investointien
suunnittelusta huoltopalveluihin.

N
osastoälhladäBä3n2

6!

Esittelyssä Homagin viimeisin tuotekehitys.
Automaatio ja digitaaliset ratkaisut ovat
suuressa roolissa
Osallistu arvontaan. Palkintona 15 onnekasta
pääsee ensi vuonna Saksaan messumatkalle,
jossa on kymmeniä Homag-ryhmän koneita nähtävillä
Tule kuulemaan millainen on Altendorfin kolmivaiheinen ASA-turvajärjestelmä
Työturvallinen Robotmation-robotti toiminnassa
ilman erillistä suoja-aluetta
Perinteinen Projectan Oktoberfest messuosastolla
joka päivä klo 13–15

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE

projecta.fi
WWW.PUUVIESTI.FI
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Penope Oy Puumessuilla tehokkaasti
Puumessujen tehokkuusteeman mukaisesti esittelemme osastollamme uuden
TP Save - Tuotantolinjojen ja purunpoistojärjestelmien tehostus-, optimointi- ja
energiansäästöohjelmiston, joka säätää
automaattisesti työstökoneiden ja purunpoistojärjestelmän käyntiä työstökoneista
saatavien työstö- ja
käyntitietojen mukaan. Järjestelmä
valvoo myös purunpoiston toimintaa ja antaa tiedon
huoltotarpeesta.
Järjestelmä sopii
kaikille suodatinjärjestelmille, myös
jo käytössä oleville
ja se suunnitellaan
aina asiakaskohtaisesti.

digitalisoituvaa tuotantoketjua. Digitalisaation avulla voidaan vähentää eri tuotantoprosessin vaiheissa kuluvaa aikaa
sekä parantaa laatua. Lisäksi työstökone tuottaa reaaliaikaista konetietoa, jonka avulla tuotantoprosessia voidaan mitata ja kehittää.

Osastollamme näet Biessen Rover A 1532
-CNC-työstökeskuksen, joka on varusteltu Sophia -IoT-ympäristöllä. Sophia perustuu koneiden kykyyn lähettää tietoja
tuotannon ja ennakoivan huollon tarpeisiin reaaliaikaisesti. Sophia sisältää kaksi osa-aluetta; IoT -tiedonkeruun ja Parts
-varaosaportaalin. Esillä on myös mm.
pölyn- ja purunpoistolaitteistoratkaisuja, Dimter -optimoiva katkaisusaha, Makor -ruiskuautomaatti ja Rema -tarkistuspyörösaha.
Lisäksi Penopella on seuraavat luennot
ohjelmalavalla: 4.9. ”Energiatehokkuus
puuteollisuudessa” ja 5.9. ” Työstökone
osana digitaalista tuotantoketjua”.

Tule myös tutustumaan miten nykyaikainen työstökone liitetään osaksi

Awutek näkyvästi mukana Puumessuilla

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2019
Tule tapaamaan meitä osastollemme B 132. Nähtävillä on puuntyöstöalan
kuumimpia uutuuksia. Osastolla nähtävissä on esimerkiksi maailman suurimman
höyläkonevalmistajan uutuuskone WEINIG Powermat 3000.
Holz-Her on myös vahvasti esillä Awutekin osastolla tarjoten monipuolisia
ratkaisuja aina pienistä puusepänpajoista suuriin yrityksiin.

OSASTO B 132
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Puumessujen ”Tehokkuudella tulosta” - torstain pääpuhuja Samuli Muhonen:
- Suomalaiset yritykset eivät ole vielä edes
aloittaneet tehostamista, toteaa Samuli Muhonen Ceriffi Oy:stä. Hänen mielestään liian moni yritys edelleen muka-tehostaa ja luottaa mutuun sen sijaan, että kohdentaisi tehostamisen järkevästi ja
systemaattisesti. - Yrityksellä pitää olla
saatavilla ja käytössään todelliseen tilanteeseen pohjautuvaa dataa. Olettamisella ja arvaamisella ei pärjää pitkälle. Toisena tärkeänä seikkana Muhonen pitää sitä,
että johdon ja työntekijöiden väliset kuilut
minimoidaan. Hän huomauttaa, että tieto häviää, jos yrityksen toiminta ei ole aidosti avointa. Kaikilla yrityksen työntekijöillä pitäisi olla asemastaan riippumatta tasavertainen mahdollisuus viedä viestiä eteenpäin.
- Työn seurantajärjestelmät voivat tuntua
aluksi ikävältä kyttäämiseltä, mutta käännetään ajatus niin, että se, joka informoi
eniten virheistä, palkitaan parhaana. Fiksusti toimivassa yrityksessä ei seurata yk-

sittäisten ihmisten virheitä, vaan prosessin aikana syntyneitä virheitä, hän sanoo.
Puumessujen tapahtumalavalle torstaina
5. syyskuuta hyppäävä Muhonen muistuttaa esityksessään Tehosta tai taannu, että
kilpailu kovenee alalla kuin alalla, eikä tuleen voi jäädä makaamaan. Ceriffi Oy on
kehittänyt mobiilisovelluksen johtamisen
tueksi ja prosessin tehostamiseen. Suomen Yrittäjäopiston Juha Koivula puolestaan kertoo, kuinka paljon robotiikka on tilastojen valossa lisääntynyt suomalaisyrityksissä ja mikä on robotiikan kehityksen
tämänhetkinen tilanne.
- Puutuotealallakin robotiikkaa ja automaatiota otetaan tulevina vuosina enemmän käyttöön. Tekniikka kehittyy, eikä robotiikka ole enää avaruustiedettä tai vaikeaa koodaamista. Parhaimmillaan robotiikka ja automaatio helpottavat ja
nopeuttavat työn tekemistä, mutta sillä
voidaan saada myös merkittäviä resurssihyötyjä yritykselle.

- Halpatyömaissa, kuten Kiinassa, käytetään yhä enemmän robotteja. On ison
huomion arvoista, että robotin tuntihinta
on Kiinassa yhtä paljon kuin Suomessa.
Robotiikan keinoin voimme parantaa Suomen kilpailukykyä, Koivula uskoo.
Lisäksi Puumessujen tapahtumalavalla
kuullaan torstaina Penope Oy:n työstökoneesta osana digitaalista tuotantoketjua
sekä Spinnovan mullistavasta innovaatiosta, ekologisesta tekstiilikuidusta, jota
valmistetaan puusta ja jätevirroista. Puumessujen torstain ohjelma täydentyy jatkuvasti.
Tarkista ohjelmiin tehdyt täydennykset:
www.puumessut.fi.

u Puumessut 2019 | 4.-6.9.2019 Jyväskylässä

Tervetuloa
osastollemme
D - 216
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Puumessut tarjoavat runsaasti oheisohjelmaa sekä
messujen ohjelmalavoilla että Paviljongin auditoriossa
Syysriihi on Puumessujen vakioseminaari, joka käsittelee ajankohtaisia puuteollisuuden teemoja. Tänä vuonna Syysriihen aiheena on Mitä uutta puusta – Pelastaako puu maailman? Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini pureutuu Syysriihen esitelmässään ilmastonmuutokseen ja metsien monimuotoisuuteen. Keskiviikkona on myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun
Biotalousinstituutin järjestämä Tulevaisuuden biotalous -seminaari, jossa on mahdollisuus tutustua biotalouteen eri näkökulmista.
- Haluamme tehdä biotaloutta näkyväksi käytännön esimerkein
ja nostaa esiin Biotalousinstituutin ja yhteistyökumppaneidemme kiinnostavia tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia, Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen kertoo.

Puumessujen ohjelmassa keskiviikkona:
Tiedolla tulosta
Keskiviikon lavaohjelman teemana on ”Tiedolla tulosta”. Päivän
ohjelmassa mukana mm. tietoisku työehtosopimuksen paikallisesta sopimisesta, jonka pitää Puuteollisuusyrittäjien lakimies Jaakko
Jokela. Messulavalla kerrotaan myös rakentamisen ennusteesta. Foreconin ennuste peilaa teollisuusyritysten suhdannetilannetta, kuluttajien luottamusta ja asunnonostoaikomuksia.

Puumessujen ohjelmassa torstaina:
Tehokkuudella tulosta
Puumessujen lavaohjelman teemana on ”Tehokkuudella tulosta”.
Päivän pääpuhujana on Samuli Muhonen Ceriffi Oy:stä. Suomen
Yrittäjäopiston Juha Koivula puolestaan kertoo, kuinka paljon robotiikka on tilastojen valossa lisääntynyt suomalaisyrityksissä ja mikä
on robotiikan kehityksen tämänhetkinen tilanne. Lisäksi Puumessujen tapahtumalavalla kuullaan torstaina Penope Oy:n työstökoneesta osana digitaalista tuotantoketjua sekä Spinnovan mullistavasta innovaatiosta, ekologisesta tekstiilikuidusta, jota valmistetaan
puusta ja jätevirroista.

Puumessujen ohjelmassa perjantaina:
Ympäristöpäivä ja Esko Valtaoja

osastomme D 240

Perjantain lavaohjelman teemana on ”Ympäristöpäivä” ja pääpuuhujana emeritusprofessori Esko Valtaoja. Tähtitieteen emeritusprofessori Turun yliopistosta, entinen Tuorlan observatorion johtaja ja
taidegallerian apulainen on arvostettu tieteentekijä ja kiitetty tieteellisen tiedon popularisoija sekä luennoitsija. Valtaoja käynnistää
Puumessujen lavaohjelman perjantaina 6. syyskuuta kello 11 esityksellään Puusta pitkään? – Teknologia ja tulevaisuus. Esityksessään Valtaoja haastaa miettimään, mikä on tämän päivän tiedon ja
teknologian valossa paras tapa käyttää puuta.
Koulutusvastaava Sauli Muotio Suomen Yrittäjäopistosta tuo tapahtumalavalle terveiset puuteollisuusalan rekrytointikoulutuksista. Lisäksi Puumessujen Ympäristöpäivän aikana lavalla kuullaan Puuteollisuus ry:n Aila Janatuisen Ympäristöfaktapankki-luento. Erikoispuukaupan kauppapaikasta luennoi Timo Ripatti Sahayrittäjät ry:stä.

R-WOOD

Koeajoimme erillaisia sormiteriä.
Kysy tuloksista 0400 642 057

www.r-wood.net
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Sopimusvalmistus:

VIILUTYÖT
MAALAUS
LAKKAUS

Puucomp
- sisustuslevyt
ArborLine
- rimaelementit
Twinson
- terassilankut
Fundermax
- korkeapainelaminaatit
ProdeX
-julkisivut

Oy Puucomp Ab
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OLSA mukana puumessuilla Jyväskylässä
Tervetuloa tutustumaan osastollemme B-481 lukuisiin eri koneratkaisuihin. Esillä on mm. 5-akselinen Format-4 CNC-työstökeskus, Tempora listakone ja läpisyötettävä porakone Creator, joka mahdollistaa työkappaleen porauksen, jyrsinnän ja ta-

pituksen yhdellä kertaa. Lisäksi esillä on lukuisia peruskoneita
ja purunpoistolaitteistoja.

Tilaa oma ilmainen lippusi messuille koodilla: NADJEG

B245

Terätoimitus Lehtinen Oy Tupalankatu 9 15680 LAHTI
www.teratoimitus.fi
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PÖLKKY OY investoi jalostusasteen
nostamiseen taivalkoskella
Pölkky Oy on ilmoittanut rakennuttavansa
uuden höyläämön Taivalkoskelle. Hankkeen arvo on kokonaisuudessaan yli 10
miljoonaa Euroa, ja se on osa Pölkyn uutta investointiohjelmaa.
Höyläämö tulee valmistamaan tuotteita monipuolisesti sekä vientiin että kotimaan markkinoille. Höyläämö valmistuu
syksyllä 2020, ja se tulee työllistämään
suoraan 10 henkilöä. Tehtaan kapasiteetti on yli 100 000 m3 höylättyjä tuotteita.
- Taivalkosken sahan höyläämön rakennuttaminen on uuden strategiamme mukainen investointi, joka tähtää jalostusasteen nostamiseen ja kannattavuuden
parantamiseen. Hankkeen myötä mahdollistamme myös paremman reagoinnin
asiakkaiden tarpeisiin. Yhteistyö Taivalkosken kunnan kanssa on toiminut erittäin
hyvin, kertoo Petteri Virranniemi, Pölkky
Oy:n toimitusjohtaja.

- Teknisesti hanke sisältää viimeisintä
huipputeknologiaa ja automaatioaste on
korkea. Erityisesti haluttiin panostaa nopeaan automaattiseen asetteen vaihtoon,
kommentoi Pekka Tuovinen, Pölkky Oy:n
tekninen johtaja. Myös aikaisemmin julkaistu Kajaanin sahan investointi lähtee
toteutumaan vaiheittain syksyllä 2020.
Pölkky-yhtymä käyttää tänä päivänä raaka-ainetta neljällä sahallaan yhteensä 1
400 000 m3 ja sen liikevaihto on 180
miljoonaa euroa. Puun hankinta, sahaus
ja jatkojalostus työllistävät yhteensä noin
420 henkilöä. Pölkky on perheyritys jo
kolmannessa polvessa.

PÖLKKY – 50 vuoden kokemus puunjalostuksesta

kellä Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa. Tuotannosta 75 prosenttia on
mäntyä ja 25 prosenttia kuusta. Oulussa
Pölkyllä on painekyllästyslaitos.
Työtä tehdään nykyaikaisella tuotantoteknologialla perinteitä vaalien. Kun koko
tuotantoketju aina puunhankinnasta sahaukseen ja jatkojalostukseen on saman
toimijan hallussa, tuotteet ovat tasalaatuisia ja toimitusvarmuus taattu.
Olemme siirtäneet vuosikymmenten kokemuksen puunjalostuksesta asiakkaidemme eduksi. Nykyaikainen logistinen osaamisemme, vastuullinen henkilökuntamme ja luotettavat toimituksemme auttavat asiakkaitamme menestymään omassa
liiketoiminnassaan.

Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky-yhtymän
sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat
maan parhaan puuraaka-ainealueen kes-

Puuntyöstökoneita ja laitteita

VITAP POINT K2 2.0 puolinestaavat CNC koneet keittiökalusteteollisuudelle.

Puutavaran katkaisut nippuina PRINZILLÄ ja yksittäin STROMABIN katkaisusahoilla.

Olemme Jyväskylän messuilla 4-6.9.2019 osastolla B-301
www.eurotec.fi Linkkikatu 12 21100 Naantali

Puh; +35824348800
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Fascin[action] for you!
Customised solutions for anyone
wanting to feel style, win storage and enjoy comfort.

Every customer is unique. So are Hettich‘s solutions. That‘s good!
Because customising will be a key to success in the future.
Hettich makes it fascinatingly easy for you! Discover how:
Meet up with us again in 2019 at Puumessut in Jyväskylä.
We look forward to welcoming you!

Puumessut, Jyväskylä, stand D 240
4 – 6 September 2019

26

WWW.PUUVIESTI.FI

Verhoilija ja puuseppä onnistunut yhteistyö
Verhoomo Palttina Oy on vuodesta 2012
Helsingin Arabianrannassa toiminut verhoomoyritys. Yrittäjät Sari Rossi ja Päivi Immonen ovat alusta lähtien tehneet
yhteistyötä puuseppien kanssa kalusteiden mittatilaus- ja kunnostusprojekteissa.
Palttinassa valmistuvat pehmustus- ja
verhoilutyöt monenlaisiin kalusteisiin, aina moderneista aulasohvista ja ravintoloiden metrisohvista design- ja antiikkikalusteisiin. Kohteita ovat mm. ravintolat,
museot, toimistot ja laivat, yksityiskoteja
unohtamatta. Referensseistä löytyvät esimerkiksi Silja Symphony, Helsingin kaupunginmuseo, Turun kaupunginteatteri,
Reaktor ja Fazerin Pressi.
Yksi mieluisimmista ja myös haasteellisimmista verhoilutöistä on ollut Helsingin
kaupunginmuseoon yhdessä sisustusarkkitehdin ja puusepän kanssa toteutettu n.
17 metriä pitkä aikakausisohva.
Sohva koostuu nojatuolimaisista aikakausipaloista sekä niiden väliin jäävistä herkullisen värisistä metrisohvamoduuleista.
Ensimmäinen aikakausipala mukailee jugendia, ja viimeinen 90-lukua. Jugendia
tässä markkeerasi tyylin mukainen kangas ja koristenaulat. Funkkis-nojatuolin
verhoilu tehtiin aidolla nahalla. 50-lukua
kuvaa nojatuolin koristeellisempi simpukkamainen selkä, kun taas 60-luvulla kalusteet olivat jo kulmikkaampia ja verhoilussa käytettiin paljon keinonahkaa. Viimeinen aikakausipala on 90-lukua printteineen ja rentoine päällisineen.
Arkkitehdin piirustusten pohjalta käytiin

puusepän kanssa palaveri jos toinenkin,
jotta havainnekuvien fiilis saatiin toteutettua mahdollisimman tarkasti, ja niin että työ oli sekä puusepälle että verhoilijalle fiksu toteuttaa.
Koemme tärkeänä, että verhoilija ja puuseppä heittelevät keskenään ideoita jo
projektien alkuvaiheessa, jotta lopputulos

on asiakkaalle laadukas, kustannustehokas ja toimiva. Mutkaton yhteydenpito vie
projektit jouhevasti maaliin. Päivi sanoo.
Verhoomo Palttinassa halutaan tehdä jatkossakin laajaa yhteistyötä puusepänliikkeiden kanssa, ja tarjota asiakkaille parasta palvelua suunnittelusta toteutukseen ja asennukseen saakka.

Osasto D 200
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Kunnista puurakentamisen
suunnan näyttäjiä
- Arviointi osoitti, että 11,9 miljoonan euron investointi kouluun toi aluetalouteen
31 miljoonaa euroa.
Aluetalouden hyödyt tulevat puurakentamisen raaka-aineketjun omavaraisuudesta, sen korjuusta, kuljetuksista ja jalostuksesta. Paikallisten tuotantopanosten korkea osuus johti merkittäviin talous- ja työllisyysvaikutuksiin Kuhmon seudulla.
- Kuhmolaisille koulu on oma hanke. Paikalliset metsäkoneyrittäjät ovat kaataneet
puut kuhmolaisten metsistä, ne on kuljetettu ja sahattu täällä sekä lopulta kuhmolaiset yritykset valmistivat massiivipuuelementit ja ulkoverhouksen, jotka asennettiin pääosin paikallisten rakennusmiesten
toimesta.

28
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Määtän mukaan koulu on tuonut Kuhmolle valtaisan määrän myönteistä julkisuutta,
jota ei olisi voinut millään mainoskampanjalla saada. – Koulu toimii näyteikkunana
paikallisten yritysten tuotteille ja osaamiselle. Kaupunki järjestää koulussa opastettuja kierroksia vierasryhmille.

Käytännössä se merkitsee kilpailutusta hirsi-, massiivipuu- ja rankarakenne-elementtien kesken.

Uutisoi Puuinfo

- Koulun käyttäjät pitävät lopputulosta onnistuneena. Kun vanhassa koulussa häly
oli suuri ongelma, nyt kaikki ovat tyytyväisiä puurakenteisen koulun akustiikkaan
ja sisäilmaan. Valmistelemme parhaillaan
hanketta Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikön kanssa puun terveysvaikutusten mittaamiseen.
Kuhmon kaupungin strategiassa on tavoitteena toteuttaa julkisen rakentamisen kohteet mahdollisimman vähähiilisinä ratkaisuina. - Kaupungilla on yhteinen poliittinen
tahtotila olla biotalouden menestystarina.
Kun nykyinen hankintalaki mahdollistaa
kunnalle määritellä rakentamisen materiaali, sitä pitää kilpailutuksessa käyttää.

Kuva: Huzza Oy

Kuhmon kaupunki teetti Tuupalan puukoulusta aluetaloudellisten vaikutusten arvion. Sen mukaan yksi euro puurakentamiseen tuottaa noin 2,7 euroa aluetalouteen.
Näitä laskelmia Kuhmon kaupunginjohtaja
Tytti Määttä esittelee mielellään.

WWW.PUUVIESTI.FI
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Terassit ovat yhä suosistumpia ja suurempia, Talo Korea

Asuntomessut virkistävät
myös kaupungin elämää
Alueen ehdoton helmi oli varuskunnan entinen polkupyöräkorjaamo, jonka yksityinen omistaja oli entisöinyt tunnelmalliseksi Puistoklubiksi. Tila oli peruskorjattu kasarmialueen
historiaa kunnioitten tunnelmalliseksi juhla- ja edustustilaksi. Kohteessa tunsi astuvansa englantilaiseen Pubiin, vaikka
vanha baaritiski oli hankittu Saksasta. Sääli, että upeahenkinen tila on vain yksityiskäytössä ja korkeintaan juhlatilaksi vuokrattavana.

- Meidän työmme yksi onnistumisen mittari on se hetki, kun uudet asukkaat pääsevät koteihinsa ja arki kodeissa voi alkaa. Meidän tehtävämme on synnyttää ja
vaalia asuinalueita, joissa asukkaat voivat
hyvin. Tulemme vielä myöhemmin selvittämään alueen asukkaiden näkökulmasta, kuinka hyväksi asuinalueeksi paikka
on muodostunut, Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää kertoo.
- Näiden kotien ja Kouvolan messukokonaisuuden kautta saimme kuukauden
ajan nostettua asumiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita pinnalle yhdessä laajan
asiantuntijajoukon kanssa. Ensimmäisestä messupäivästä lähtien esille nousivat
asumisen tarpeiden eriytyminen ja siihen liittyvät ratkaisut, kaupungistumisen
haasteet, digitalisaatio ja kestävä kehitys
sekä esimerkiksi kohtuuhintainen asuminen, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio jatkaa.

Tämän vuoden Asuntomessuilla uusi ja
vanha kohtasivat vanhalla kasarmialueella Kouvolan Pioneeripuistossa. Asuntomessuille Kouvolaan rakentuneet uudet
pientalot saivat ympärilleen yhteisöllisen
ja uudenlaista senioriasumista esittelevän
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Virkkulan kylän, minitalonäyttelyn sekä
korjausrakentamisen kokonaisuuden.
Pioneeripuiston aluetta täydennys rakennettiin vanhaa kunnioittaen ja ympäröivän
luonnon ehdoilla.

- Kymmenen vuoden valtava urakka on
tullut päätökseen. Ilokseni voin todeta, että Asuntomessut ovat olleet koko Kouvolan yhteiset messut. Ne ovat luoneet positiivista pöhinää ja eloa kaupunkimme kesään. Toivon, että messukävijät ovat vieneet sydämissään pienen palan Kouvolaa
mukanaan ja palaavat pian kaupunkiimme uudelleen, toivoo kaupunginjohtaja
Marita Toikka. Messujen purkamisen jälkeen Pioneeripuiston uudet asukkaat pääsevät asettumaan uusiin koteihinsa.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

KOHDE
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Talojen sisustuksessa näkyy
puuseppien kädenjälki
Kouvolan Asuntomessuilla yhdistyvät vanha ja uusi, sillä Pioneeripuiston asuinalue rakentui Korian yli satavuotiaalle kasarmialueelle. Sen punatiilirakennukset saivat rinnalleen moderneja pien-, rivi- ja paritaloja. Ohessa poimintoja messukohteista, joista löytyy taitavien puuseppien kädenjälki.
Asuntomessuilla Kouvolassa vieraili yhteensä noin 114 000 kävijää. Lopullinen
virallinen kävijäluku vahvistetaan noin kuukauden kuluessa MediaAuditFinland
Oy:n (entinen Levikintarkastus Oy) suorittaman tarkastuslaskennan jälkeen.
ABC-Apsi
Puulonin 1960 sarjan tyylikäs
keittiönpöytä ja tuolit valkoisena.
Talo Korea
Muurame Simmi
Puuseppä Pasi Pöljön
upeasti tehty keittiön ruokailupöytä.

KOHDE
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ABC-Mobiili
Nukkuville ja
Puulon Suomalaiset
puukalusteet tuovat
harmoniaa makuuhuoneeseen, Puulonin
Safari-tuoli ja
Nukkuvillen
DIVAANI sänky.

Sievitalo Unto
Käytännölliset
ja kauniit Hakolan
sohva ja sohvapöytä.
Sisustusta täydentää
Siparilan Vire sisustuspaneeli.

KOHDE

KOHDE
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Sievitalo Unto
Makuuhuoneen pehmeä
tunnelma syntyy Siparilan
Pala-sisustuspaneelin ja
herkkien tekstiilien yhdistelmästä. Paneloitu päätyseinä kehystää sängyn
kauniisti, jolloin varsinaista sängynpäätyä ei tarvita.

Lisää kuvia: www.puuviesti.fi

Talo Korea
Pienissäkin
tiloissa toimiva
Muuramen Simmi
työpöytä.

KOHDE

5

Villa Element
Jukola Industriesin
mittatilaustyönä
tekemässä
Kärki-paanupuuseinässä on
upea reliefimäinen
pinta. Se tuo tilaan
kaivattua kodikkuutta
ja näyttävyyttä.
Käytävää ei kannata
tukkia kalusteilla.
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Kouvolan asuntomessuilla
kyläyhteisö varttuneille
Virkkulankylä Talo Esikossa on 4 asuntoa ja
yhteinen oleskelutila. Oleskelutila on kalustettu
raikkain kalustein. Huomio kiinnittyy printtitapettiin

Kouvolan asuntomessuilla oli alue, joka herätti monen kävijän mielenkiinnon, kokonainen senioreiden kyläyhteisö, Virkkulankylä. Asunnot
on tarkoitettu pääosin yli 65-vuotiaille. Virkkulankylä käyttää ikäryhmästä termiä ”kolmas
ikä”. Virkkulankylä osuu oikeaan. Tämän päivän +65-vuotiaat ovat aktiivisia aikuisia, joilla
on edessään jopa vuosikymmeniä hyvää elämää.
He ovat ryhmä, joka ei tarvitse vielä vanhushuoltoa, mutteivät ehkä halua enää asua yksin syrjässä. He ovat se osaava ja aktiivinen ryhmä,
asumisen ja harrastamisen tulevaisuuden suuri kohderyhmä.
Kouvolan Virkkulankylä koostuu kahdeksasta
pientalomaisesta rakennuksesta, joissa jokaisessa on neljä asuntoa, yhteensä asuntoja on 32.
Asunnoissa on oma eteinen, kylpyhuone, tupakeittiö, tilava vaatetila sekä kaksioissa erillinen
makuuhuone. Lisäksi pihapiiriin on rakennettu
Korttelitalo Kaislikko yhteiseen käyttöön. Virkkkulankylä on tarkoitettu seniori-ikäisille vuokra-asujille, jotka ovat kiinnostuneita yhteisöllisestä ja virikkeellisestä asumisesta.

Virkkulan kylän Kaislikko asunnon piristys ovat Hanna Lanton
Piilo on jakkarat, joka kätkevät
sisäänsä säilytystilan.
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Virkkulankylä on rakennuttajayhtiö Kuusikkoahon konsepti, jossa varttuneemmalle väelle rakennetaan vuokra-asunnoista muodostuvia yhteisöjä. Yhteisöllisyys ja asukkaiden ikä otetaan
huomioon jo rakennusvaiheessa. Perinteisestä
senioriasumisesta Virkkulankylä erottuu siinä,
että infran ja rakennukset rakennetaan yhteisölli-

syyden ehdoilla. Asunnoissa on myös kiinnitetty
erityistä huomiota esteettömyyteen ja valaistukseen, joten vaikka ikää tulee, asuminen onnistuu kotona. Kouvolan lisäksi Virkkulankylä-konseptilla on rakennettu kyliä muun muassa Poriin, Joensuuhun ja Kauhavalle. Rakenteilla Virkkulankyliä on Siuntioon, Inariin ja Hausjärvelle.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Habitare tuo esiin muotoilun
nousevia tähtiä
Habitare on Suomen suurin huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuma ja nostaa yleisölle vielä tuntemattomia suunnittelijoita
esille myös vuonna 2019. Suunnittelijoille tarkoitetut Imu Design -muotoilijakollektiivin kanssa toteutettavat Talentshop ja
Protoshop tarjoavat mahdollisuuden suunnittelijoille saada osaamisensa ja tuotteensa
esille omille osastoilleen Habitareen. Kokonaisvaltainen
asumisen tapahtuma Habitare
pidetään Messukeskuksessa
Helsingissä 11.9.-15.9.2019.
Habitarella on Suomen johtavana asumisen
tapahtumana juuret muotoilun historiassa,
mutta myös halu tuoda yleisön keskuuteen
tulevaisuuteen suuntaavaa sisältöä ja avartaa näkemyksiä muotoilusta ja sisustuksesta. Erityisesti nuoret ja vastavalmistuneet
suunnittelijat suodattavat töissään ajankohtaisia ilmiöitä ja tekniikoita ja ovat siten arvokkaita muotoilun suunnannäyttäjiä myös
Habitaressa.
Suomalaiset tai Suomessa koulutetut muotoilijat pääsevät näyttävästi esille Habitaressa ja tapaamaan tuotteiden loppukäyttäjiä. Habitaressa olevat Talentshop ja Protoshop ovat tapahtuman suosituimpia alueita
niin kotimaisen ja ulkomaisen median, kuin
kuluttajien ja kansainvälisten valmistajienkin keskuudessa.

Oma osasto Habitaresta
Talentshopiin valituille
suunnittelijoille
Viidettä kertaa järjestettävä Talentshop on
osa uuden muotoilun aluetta The Blockia, ja
alue tarjoaa neljälle suunnittelijalle tai työryhmälle mahdollisuuden omaan osastoon
Talentshopin puitteissa. Esille halutaan
nostaa mielellään jo opintonsa päättäneitä suunnittelijoita, joilla on vahva näkemys,
mutta joita laaja yleisö ei vielä välttämättä
tunne. Osastolla pääsee esittelemään tuotteita ja teoksia laajasti ja itsenäisesti messukävijöille. Talentshop tuokin Habitareen
uuden polven kyvyt.

Vuosien varrella Talentshopista laajempaan
tunnettuuteen on noussut muun muassa
muotoilija Teemu Salonen ja suomalaisten
valmistajien kanssa yhteistöitä tehnyt Tero
Kuitunen.

Alan uudet tuoteideat
Protoshopissa
Habitare ja Imu Design esittelevät vuosittain Habitaressa 10-12 alan uutta prototyyppiä ja tulevaisuuden tuoteideaa, joita pitää silmällä. Protoshopin tarkoitus on
tuoda esille omaperäisiä ja oivaltavia töitä, joissa nähdään myös tuotepotentiaalia
valmistajille. Esiteltävät tuoteideat pääsevätkin esille ja potentiaalisten valmistajien
nähtäville yhdelle Habitaren suosituimmista alueista.
Viimeisten vuosien aikana Protoshopissa
on esitelty yli 100 prototyyppiä huonekaluista pienesineisiin, ja tuotteita on päätynyt muun muassa Lapuan Kankureiden ja
Hakolan tuotantoon. Kansainvälisistä valmistajista muun muassa tanskalaiset New

Works ja OK Design.
Talentshopin ja Protoshopin suunnittelijat
valitsee jury, jonka jäsenet ovat Imu Designin Elina Aalto, Krista Kosonen ja Saara
Renvall sekä Habitaren luova johtaja Laura
Sarvilinna. Kilpailusihteerinä toimii Habitaren ohjelmatuottaja Ida Ågren.

Habitare 2019 luotaa
mielen tiloja
Habitaren vuoden 2019 teema Mindspaces – Mielen tiloja – liikkuu materiaalisen ja aineettoman sekä todellisen ja kuvitteellisen välissä. Tilaratkaisut, materiaalit,
värit, tuoksut, valaistus ja esineistö luovat
tunnetiloja ja palvelevat elämän erilaisia
tarpeita. Teeman ympärille rakentuu myös
Habitaren arkkitehtuuri, jonka suunnittelee muotoilija Laura Väinölä.
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Habitaren uusi näyttely:

Luther ja Isokon – arkkitehtuurin
ja vanerin uranuurtajat
Muotoilu- ja designtapahtuma Habitaren näyttelykokonaisuus saa täydennystä A.M. Lutherin ja Isokonin
arkkitehtuuria ja vaneria käsittelevästä näyttelystä. Lontoon Isokon Galleryn näyttely on aikaisemmin nähty muun muassa vuosi sitten Tallinn
Design Festivalissa. Näyttely juhlistaa
myös Bauhaus-taidekoulun satavuotista historiaa.

sa Bauhaus-taidekoulun perustajat.
Esille pääsevät myös rakennusta varten suunnitellut modernit ja käyttäjien
tarpeita varten suunnitellut huonekalut. Isokon-rakennuksen merkittävimpiä henkilöitä on virolainen vanerivalmistaja A. M. Luther, jonka Isokonille
valmistamat materiaalit toimivat inspiraation lähteinä monille 1900-luvun
merkittävimmille huonekaluille.

Luther ja Isokon –näyttely tuo Lontoon
ja Tallinnan Habitareen. Näyttely esittelee tekijöitä ja toimijoita kuuluisan
urbaanin Lontoon Isokon-asuinrakennuksen taustalla, sekä rakennuksen
tunnetuimpia asukkaita 1930-luvulta, joihin kuuluivat muun muas-

Näyttelyn alullepanija Estonian Association of Designers on koonnut näyttelyyn yhdessä Lontoon Isokon Galleryn
kanssa huonekaluja Tallinnasta. Näyttely on nähty ensimmäistä kertaa Tallinn Design Festival DISAINIÖÖ –tapahtumassa ja näyttely matkusti Hel-
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sinkiin Marseillen Le Corbusier Housen
ja Lontoon Covent Gardenin kautta.
- On hienoa nähdä modernismin ja Viron, Suomen ja Iso-Britannian kansainvälisen yhteistyön näkyvän siinä,
miten vaneria käytetään. Bauhausin ja
Isokonin yhteys avasi uusia mahdollisuuksia urbaaneille huonekaluille, ja
harva tietää, että vanerissa käytettävät
kosteutta hylkivät aineet ovat saaneet
alkunsa Tallinnassa. Estonian Association of Designers on ylpeä tuodessaan
Luther-Isokon –näyttelyn maahan, jossa vaneri on näin keskeisessä osassa,
kertoo Estonian Association of Designersin johtaja Ilona Gurjanova.

Protoshopin töissä korostuvat
monikäyttöisyys ja käyttäjän
osallistaminen

Suomen johtavan muotoilu- ja designtapahtuma Habitaren ja Imu Designin Protoshop-näyttelyn prototyypit
on valittu. Yhdennettätoista kertaa järjestettävä näyttely on alusta, jossa nuoret suunnittelijat pääsevät kohtaamaan mahdollisia tuotteiden valmistajia ja käyttäjiä. Habitare järjestetään Helsingissä Messukeskuksessa 11.15.9.2019.

HABITARE

Habitaren The Block-alueelle sijoittuva Protoshop on Habitaren ja Imu Designin yhdessä kuratoima näyttely, joka toimii alustana, jossa nuoret suunnittelijat pääsevät
testaamaan tuoteidoidensa kiinnostavuutta. Tämän vuotinen Protoshop koostuu kymmenestä uudesta prototyypistä, joita yhdistää oivaltava tapa löytää uusia ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä kyky toteuttaa ideasta ajaton tuote.
Protoshopin kuraattoreina ovat toimineet alusta asti muotoilijat Elina Aalto, Krista Kosonen ja Saara Renvall. Vuoden 2019 Protoshop-hakuun tuli 117 ehdotusta, joiden
joukosta kuraattorit etsivät ideoita, joissa yhdistyy uudenlainen näkemys vahvaan tuotepotentiaaliin.
- On kiinnostavaa nähdä vuosittain vaihtuvat aiheet, joista
nuoret suunnittelijat ovat kiinnostuneita. Tämän vuoden
töitä yhdistää monikäyttöisyys, tehokas materiaalinkäyttö,
tuotettavuus ja käyttäjien osallistaminen. Vuodesta 2009
lähtien Protoshop on esitellyt 127 prototyyppiä 120:ltä
suunnittelijalta, ja Protoshopin myötä tuotantoon on päätynyt kymmeniä tuoteideoita sekä kotimaisille että pohjoismaisille valmistajille, Imu Designin Elina Aalto kertoo.
Protoshopin pääyhteistyökumppani on Glorian Koti.
- Glorian Koti on ollut rohkeampien ja intohimoisten sisustajien puolella jo 25 vuotta. Nuoret suunnittelijat tuovat
Glorian Kotiin ihastuttavaa energiaa. On tärkeää, että klassisen kauneuden ja sisustustrendien rinnalla kulkee myös
uuden sukupolven täysin uusi, raikas ajattelutapa, sanoo
Glorian Kodin päätoimittaja Saila-Mari Kohtala.

Protoshopiin vuonna 2019 valitut työt ja
suunnittelijat ovat:
NUKU, Elisa Defossez, MR, Anna-Sofia Juntunen, DAWN,
Iina Kettunen, HILJA, Helmi Liikanen, UUNO, Fanni Laukkanen, FRIENDS, Tomi Laukkanen, VARPU, Laura Meriluoto, VARJO, Onni-Vilhelm Ojanen, NIGHT FLOWERS,
Matilda Palmu ja MAIDEN, Jukka Surakka.

HUONEKALUT,
SISUSTUS & DESIGN
11.–15.9.2019
MESSUKESKUS HELSINKI
REKISTERÖIDY
KÄVIJÄKSI:
HABITARE.FI

Tomi Laukkasen FRIENDS ON Jakkarasta ja pöydästä
koostuva kalustesarja, joka voidaan myös pinota hyllyksi.

LÖYDÄ JA KOE sisustuksen uusimmat suunnat,
tutustu erilaisiin pintamateriaaleihin ja värimaailmoihin sekä tapaa designin supertähti,
Alberto Alessi! Esittelyssä trendit ja vinkit kaikenlaisiin tiloihin ja makuihin. Näe myös uusi
Habitarematerials-näyttely, Habitaren virtuaalinen kodinmallisto, Alessin pop up -shop ja
japanilaisbrändi Minä Perhonen!
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Kuva: Martti Huusko

Hirren suosio kasvaa myös julkisissa kohteissa. Kuvassa on Kauppis-Heikin koulu Iisalmessa.

HIRREN SUOSIO KASVAA
Hirsi on pessyt kasvonsa ja uudistanut imagonsa.
- Hirren kysyntä lisääntyy ja markkinaosuus kasvaa. Yrityksissä on
käynnissä mittavia investointeja ja tuotekehityshankkeita, Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtajana huhtikuussa aloittanut Seppo Romppainen tiivistää.
Hirren suosion kasvun taustalla on Seppo
Romppaisen mukaan monta asiaa. Yritykset ovat kehittäneet uusia hirsi- ja salvostyyppejä sekä modernia hirsiarkkitehtuuria. Hirrelle on tullut uusia käyttökohteita.
Uusien talomallien ansiosta kaavoittajien
suhtautuminen on muuttunut. Hirsitalot
ovat tulleet myös kaupunkeihin.
- Kymmenen vuotta sitten omakotitaloista 11 prosenttia oli hirsirunkoisia. Nyt jo
lähes joka neljäs myytävä talopaketti on
hirrestä, Romppainen kertoo.
Matalien kerrostalojen rakentamisessa
hirrellä on Romppaisen mukaan paljon
mahdollisuuksia.
Hirsitaloteollisuus ry:n jäsenyritysten valmistelema uusi strategia tähtää kasvuun.
Sitä haetaan viennistä, mutta kotimaassakin on kasvunäkymiä.

Puu on terveellinen
materiaali
Hirrellä on Romppaisen mukaan useita
etuja, joista on tutkittua tietoa. Puu vaikuttaa myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Puu esimerkiksi laskee
sydämen sykettä ja alentaa stressitasoa.
- Havupuupintojen antibakteerisuus. Kyky tasata huoneilman kosteutta, minkä
ansiosta hirsitalossa on hyvä sisäilmasto. Hyvä akustiikka. Puu on esteettinen
ja lämmin luonnonmateriaali, joka tutki-
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musten mukaan vetää ihmistä puoleensa, hän listaa.
Yksiaineisena hirsi on kosteusteknisesti
luotettava materiaali, Romppainen huomauttaa.
- Hirressä ei ole rajapintoja, joihin kosteus
voisi tiivistyä ja varastoitua.

Hirrellä on hyvä
hiilikädenjälki
Rakentaminen ja rakennukset tuottavat
noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Uudisrakentamisen
energiatehokkuutta kiristämällä päästöjä ei enää juurikaan voi vähentää, vaan
päästöjä aiheuttavia materiaaleja pitää
korvata hiilidioksidia sitovilla ratkaisuilla.
Hirrellä on Romppaisen mukaan hyvä hiilikädenjälki.

Julkisista puurakentamisen kohteista on tullut usein suoranaisia maamerkkejä, Seppo
Romppainen sanoo. Esimerkiksi Suomen hirsipääkaupungiksi julistautuneen Pudasjärven
Hirsikampus on saanut laajaa huomiota ympäri maailman. Kuva on Hirsikampuksen aulasta.

- Hirsi on uusiutuva. Sillä on kyky varastoida hiilidioksidia koko elinkaarensa
ajaksi. Hirren valmistusprosessi on energiatehokas, sillä työstämisessä synty-

Hiilikädenjälki
Hirrellä on myönteinen ilmastovaikutus. Luken tekemän ympäristöselosteen mukaan yksi hirsikuutio varastoi 518 kg hiilidioksidia (CO2).
Suomessa rakennetussa keskikokoisessa, 145 m2, hirsiomakotitalossa on
hirttä keskimäärin yli 90 m3. Se sitoo valmiiseen taloon CO2 noin 46 000
kg. Määrä kompensoi polttomoottoriauton käyttöä yli
24 vuodeksi, kun ajoja on keskimäärin 14 000 km/v. ja CO2-päästöjä 135 g/km.

Hirsitaloteollisuus on kehittänyt moderneja
talomalleja. Hirren markkinaosuus omakotitalojen rakentamisessa kasavaa.

vissä sivutuotteissa on enemmän energiaa kuin työstettäessä kuluu. Hirsi kestää
ja sitä voi kierrättää.
Romppainen ennakoi rakentamiseen
suurta murrosta, kun hiilijalanjäljen laskenta tulee osaksi rakennuslupaa jo lähivuosina.

Hirsi on vakiintunut
julkisissa kohteissa

Puu rauhoittaa elimistöä. Sisätiloissa käytetty puu muun muassa alentaa sydämen sykettä ja
verenpainetta.

Hirsi on tullut vahvasti myös julkiseen rakentamiseen. Suosion kasvun syynä on
usein entisten rakennusten sisäilmaongelmat.

Hirsi pärjää
hintakilpailussa

rakentamisen etuihin kannattaa perehtyä
jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Romppaista harmittaa, että esimerkiksi kunnissa hintavertailua tehdään usein
pelkästään materiaalien kesken ilman
asentamisen ja pintakäsittelyn kustannuksia.

Kokemusten perusteella puurakentaminen parantaa kunnan imagoa. Romppainen kannustaakin kuntia kirjaamaan puurakentamisen strategiaansa.

- Hirsi on tullut julkiseen rakentamiseen
jäädäkseen. Se sopii hyvin esimerkiksi
koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten rakentamiseen. Käyttö lisääntyy sitä mukaa,
kun arkkitehdit yhä enemmän harjaantuvat hirsikohteiden suunnittelussa, Romppainen toteaa.

- Hirsi on helppo ja nopea asentaa. Kun
mukaan lasketaan lopulliset kustannukset, hirsi on hyvin kilpailukykyinen. Puu-

- Useat suuret kaupungit, esimerkiksi
Tampere ja Turku, ovat näin jo tehneet.

Tuulikki Huusko

Tuhannen vuoden talo -kilpailu
Hirsitaloteollisuus ry toteuttaa yhdessä Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki -hankkeen kanssa Tuhannen vuoden
talo -kilpailun. Siihen voivat osallistua kaikki suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat. Kilpailu päättyy 20.9.2019.
Osallistujia kannustetaan miettimään ratkaisuja, joilla hirren käyttöikä voi entisestäänkin pidentyä. Romppainen pitää
tuhannen vuoden käyttöikää täysin mahdollisena.
- Jo nyt Suomesta löytyy satoja vuosia vanhoja hirsirakennuksia, vaikka ne on tehty kivianturoiden varaan ja päällä on
pärekatto. Nykyaikaisilla teknisillä ratkaisuilla, kunnon kivijalalla, riittävän pitkillä räystäillä ja korkealaatuisella katolla
varustetulla hirsitalolla ei ole aikojen saatossa mitään hätää.
Yleisimmin pitkän käyttöiän uhkaksi tuleekin se, että rakennus on väärässä paikassa ja se pitää siirtää.
- Mutta hirsirakennus on helppo purkaa ja asentaa uuteen paikkaan.
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Rakennuskustannusten nousu pysähtymässä
Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta.
Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2019 tammikuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta.
Tarvikepanosten hinnat nousivat 2,5 prosenttia, työpanosten hinnat 1,4 prosenttia
ja palveluiden hinnat 0,7 prosenttia edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.
Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat heinäkuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten kallistuivat työpanokset, 0,8 prosenttia. Tarvikepanosten sekä palveluiden hinnat kohosivat
0,2 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun
verrattuna. Kuukausitasolla kustannusten
nousu lähenee jo nollaa. Kesäkuusta heinäkuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia.
Tarvikepanosten hinnat nousivat kesäkuusta 0,2 prosenttia, mutta palveluiden hinnat laskivat saman verran, 0,2 prosenttia.
Työpanosten kustannukset pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla. Kustannusten rauhoittuminen alkoi jo aikaisemmin.

Toukokuusta kesäkuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi pysyi suunnilleen
edellisen kuukauden tasolla. Tarvikepanosten hinnat laskivat 0,7 prosenttia, kun työpanosten kustannukset kasvoivat 1,0 pro-

senttia. Palveluiden hinnat pysyivät kesäkuussa toukokuun tasolla.

Uutisoi Kauppalehti

Haemme puun- ja biojalostustoimintaa Tuusniemelle!
Uutta teollisuusaluetta tulossa n. 12 ha aivan valtatie 9:n
varrelle. Kuopioon matkaa 60 km ja Joensuuhun 74 km.
Lisätietoja: Tuija Valta, tuija.valta@tuusniemi.fi tai 044 720 9040
38
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u Metsä uutisia

Metsien tilan pitkät aikasarjat
ovat kestävän metsätalouden perusta
Puuston vuotuinen kasvu Suomessa ylittää
hakkuut ja luontaisen poistuman noin 20
miljoonalla kuutiometrillä. Metsien ikärakenne kehittyy siten, että puuntuotannollisesti kestävät hakkuumahdollisuudet ovat
lähivuosina reilut 84 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta, kun viime vuosina hakkuukertymät ovat olleet noin 70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
Luonnonvarakeskus (aiemmin Metsäntutkimuslaitos) on seurannut Suomen metsien
tilaa valtakunnan metsien inventoinneilla
(VMI) 1920-luvulta lähtien.
Metsät ovat Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara ja tärkeä osa kansallisvarallisuuttamme. Metsänomistajalla on paljon
päätösvaltaa ja mahdollisuuksia metsiensä
suhteen. Suomen metsistä suurin osa on
yksityisten metsänomistajien omistuksessa.
Yksityiset metsänomistajat, tavalliset perheet, omistavat metsämaasta 60 ja puuston kasvusta 70 prosenttia. Yksityiset metsänomistajat myyvät teollisuudelle 80 prosenttia sen tarvitsemasta kotimaisesta
puusta.
Perhemetsätilat ovat keskimäärin 30 hehtaarin suuruisia. Tilarakenne on muutoksessa: tällä hetkellä syntyy lisää sekä pieniä,
alle 10 hehtaarin tiloja että suuria, yli 100
hehtaarin tiloja. Pirstoutumisen syynä ovat
tavallisesti perinnönjaot, tilakoon kasvu johtuu tilakaupoista.

Kuten suomalaiset yleensäkin, myös metsänomistajat ikääntyvät elinajanodotteen
pidentyessä. Kahdessakymmenessä vuodessa (1990–2009) metsänomistajien
keski-ikä on noussut kuudella vuodella 60
vuoteen ja eläkeläisten osuus lisääntynyt
kymmenellä prosenttiyksilöllä 45 prosenttiin. Maanviljelijöiden osuus on supistunut
vajaasta kolmanneksesta 16 prosenttiin.
Maanviljelijöiden tilat ovat kuitenkin keskimääräistä suurempia, joten he omistavat
metsistä selvästi lukumääräänsä suuremman osan, neljäsosan.
Metsänomistuksen rakennekehityksen on
arvioitu jatkuvan samankaltaisena, sillä valtaosa metsistä siirtyy perintöinä ja sukulaiskaupoin seuraavalle sukupolvelle.

Sijoittajat metsänomistajina
Metsärahastojen omistama metsäala on
moninkertaistunut lyhyessä ajassa. Viime
aikoina suuret institutionaaliset sijoittajat
ovat ostaneet noin puolet myynnissä olevista metsätiloista.
Kenttäpäällikkö Lauri Tapio MTK:sta kertoo Maaseudun Tulevaisuudessa, että tilanne on muuttunut nopeasti. Viimeisen kolmen vuoden aikana sijoittajien osuus metsätilakaupasta on noussut 10 prosentista
noin puoleen.
Luonnonvarakeskuksen mukaan jo vuosina 2013–2016 metsäsijoittajien vähintään

puoleksi omistamien metsätilojen pinta-ala
kymmenkertaistui 260 000 hehtaariin.
MTK:n mukaan sijoittajien ja rahastojen
metsäomistuksen kasvussa on ongelmia sekä yhteiskunnan että metsätalouden kestävyyskeskustelun näkökulmasta.
- Kun metsät siirtyvät vähitellen ulkomaisten omistukseen, kukaan ei tiedä mistä raha tulee. Erityisen ongelmallista on, kun
valtio tukee kehitystä pääomatuloverokantaa alhaisemmalla yhteisöverokannalla, toteaa Tapio Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

Metsä hiilinieluna
Uusia metsäteollisuuden tuotantolaitoksia
ja lisääntyviä hakkuumääriä on kritisoitu.
Totta onkin, että lyhyellä aikavälillä metsien hiilinielut pienentyvät lisääntyneiden
hakkuiden seurauksena, mutta hiilinielut
lisääntyvät nopeasti jo vuoden 2030 jälkeen, vaikka hakkuita lisättäisiin 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.
Huomioitavaa on, että nykyaikaisissa yrityksissä tehdyt puupohjaiset tuotteet korvaavat jatkuvasti fossiilisia tuotteita Suomessa ja ulkomailla. Vaikutus on erityisen
suuri pitkäkestoisilla tuotteilla, joissa Suomen ilmakehästä sidottu hiili varastoituu
jossain päin maailmaa pitkäksi aikaa.

Tekstin koonnut: Tuula Uitto
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Tuulivoimaloiden hyötysuhde nousee
ja tuotantokustannukset laskevat
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kerääminen tilastojen mukaan Suomen tuulivoimaloiden hyötysuhde on noussut tasaisesti viime vuosien aikana. Vuonna 2018 parhaiten tuottaneen
tuulipuiston kapasiteettikerroin* oli lähes 45 prosenttia. Myös
tällä hetkellä rakenteilla olevien tuulipuistojen laskennalliset
hyötysuhteet yltävät 45 prosenttiin, mikä näkyy erityisesti tuulivoimatuotannon kustannusten laskuna.
VTT:n tilastojen mukaan vuosina 2011 - 2017 Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden keskimääräinen kapasiteettikerroin vuonna 2018 oli 32 prosenttia. Tilastoissa näkyy trendi:
mitä uudempi tuulipuisto sitä parempi kapasiteettikerroin. Vuoden 2018 tuotannosta lasketuista kapasiteettikertoimista nähdään, että vuonna 2017 käyttöön otettujen voimaloiden kapasiteettikerroin oli keskimäärin 10 prosenttiyksikköä korkeampi,
kuin vuonna 2011 syöttötariffin piiriin hyväksyttyjen voimaloiden kapasiteettikerroin. Parhaiten tuottaneet vuonna 2017 valmistuneet tuulipuistot tuottivat vuonna 2018 jo lähes 45 prosentin kapasiteettikertoimella.

Kapasiteettikertoimissa on luontaista vaihtelua, joka johtuu
muun muassa tuulisuuden vaihtelusta vuosien välillä. Teknologinen kehitys on kuitenkin yksi kapasiteettikertoimeen voimakkaimmin vaikuttavista tekijöistä: uudemmat tuulivoimat, joissa on usein myös korkeammat tornit ja pidemmät lavat, tuottavat sähköä paremmalla hyötysuhteella vanhempiin voimaloihin verrattuina.
Suomessa tällä hetkellä rakenteilla oleviin tuulipuistoihin rakennetaan vuoden 2018 keskiarvoa vielä reilusti tehokkaampia voimaloita. ”Vuoden 2019 huhtikuussa meidän Suolakankaan ja
Saunamaan puistoissa tehtiin investointipäätökset voimaloilla,
joiden tuulimittauksiin perustuva nettokapasiteetti on 45 prosenttia tai yli. Uskonkin, että kaikkien ensi vuonna rakennettavien voimaloiden keskimääräinen nettokapasiteetti nousee reilusti yli 40 prosentin”, kertoo Seppo Savolainen, Megatuuli Oy:n
hallituksen puheenjohtaja.

Talvella tuotetaan eniten
Tuulivoima vastaa hyvin sähkön vaihtelevaan kysyntään. Kesällä
sähkön kysynnän ollessa pientä, on myös tuulivoimaloiden tuotanto pienimmillään. Vuonna 2018 vähiten sähköä kulutettiin
kesä-elokuun ja eniten loka-maaliskuun välisenä aikana. Tuulivoiman tuotantopiikit osuivat kovimman kulutuksen aikaan eli
loka- ja joulukuuhun.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

* Tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin kertoo, kuinka paljon
tuulivoimala tuottaa vuositasolla sähköä suhteessa sen
teoreettiseen maksimiin. Tuulipuistot tuottavat sähköä yli
90 prosenttia ajasta, vaikka eivät tuota koko aikaa täydellä
teholla. Tuotantopiikissä tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin
voi lähennellä 100 prosenttia.
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30 prosenttia tuulivoimaa 2030 –
mitä se tarkoittaa kansantaloudelle?
Suomen tuulivoimatuotantoa voidaan helposti lisätä vuoteen
2030 mennessä niin, että sillä katetaan 30 prosenttia sähkönkulutuksestamme. Tuulivoimakapasiteettimme kasvaisi noin
8 000 megawattiin ja tuotanto 30 terawattituntiin. 30 prosentin tavoitteen saavuttaminen toisi Suomeen 25 miljardin tuulivoimainvestoinnit, jotka synnyttävät työpaikkoja sekä verotuloja ja liikevaihtoa yrityksille.
- Suomessa on suuri määrä täysin tai lähes rakennusvalmiita
tuulivoimahankkeita, joiden toteutuessa tuulisähkön 30 prosentin osuus sähkönkulutuksesta voidaan toteuttaa helposti vuoteen
2030 mennessä. Sen lisäksi, että uusiutuva energiantuotanto
edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa, toisivat tuulivoimahankkeet mukanaan merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset. Investointien toteutuminen vaatii kuitenkin vakaata toimintaympäristöä, sujuvaa kaavoitusta ja luvitusta sekä sähköverkon vahvistamista, summaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

tuulivoimasähkön myynnistä tulisi noin 25 miljardia euroa. Loput noin 13 miljardia euroa olisi muualla arvoketjussa syntyvää arvonlisäystä.

Verotulot
2030 terawattitunnin tavoitteen saavuttaminen toisi tuulivoimahankkeiden elinkaaren aikana Suomeen verotuloja yhteensä noin 18 miljardin euron edestä. Tästä suoria tuulivoimatuotannosta kertyviä verotuloja olisi reilu 13 miljardia euroa kerrannaisvaikutusten tuodessa verotuloja reilun 5 miljardia euroa. Kuntien saamien kiinteistöverojen osuus veroista on noin 1
150 miljoonaa euroa. Verojen osalta mallinnuksen lähtöoletuksena on, että verorakenne pysyy nykyisen kaltaisena koko 20
vuoden elinkaaren ajan.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Investoinnit
Mikäli 30 terawattitunnin tavoite toteutuu, toisi 2030 mennessä rakennettu tuulivoimakapasiteetti Suomeen investointeja noin
25 miljardin euron edestä. 21,5 miljardia tästä olisivat suoria
investointeja tuulivoimaliiketoimintaan, joka taas kerrannaisvaikutuksena synnyttäisi noin reilun 3 miljardin investoinnit muille toimialoille.

Liikevaihto
Tuulivoimainvestoinnit synnyttäisivät tuulivoimahankkeiden koko elinkaaren aikana Suomeen yhteensä 61 miljardia euroa liikevaihtoa. Suoraa sähkön myynnistä saatavaa liikevaihtoa kertyisi noin 33 miljardia, ja noin 28 miljardin liikevaihto syntyisi
kerrannaisvaikutuksina muilla toimialoilla tuulivoimaloiden elinkaaren eri vaiheiden aikana. Liikevaihto on laskettu tuulivoiman
osalta käyttäen sähkönmyynnin keskihintaa (noin 50 €/MWh).

Arvonlisäys
Tuulivoiman rakentaminen kerryttää myös suomalaisten yritysten tuottamaa arvonlisäystä. Arvonlisäys tarkoittaa lisäarvoa,
mikä syntyy, kun tuotetta tai palvelua jalostetaan tuotteeksi, jolla on korkeampi jälleenmyyntiarvo. 2030 mennessä rakennetun
tuulisähkön kysyntä synnyttäisi uutta arvonlisäystä kokonaisuudessaan reilun 38 miljardia euroa. Tästä suoraa arvonlisäystä
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u Ligna on tärkeä päämiehille ja yrityksille

Penopen päämiehet jälleen
laajasti mukana Lignassa
Penope ja päämiehet ovat tyytyväisiä
messujen tulokseen ja messukauppojakin solmittiin. Messukävijät pääsivät näkemään mm. pölynpoistoratkaisuja tarjoavat JKF:n sekä AL-KOn uutuudet, erilaisia pintakäsittelyratkaisuja esitelleet Makorin, Finituren ja Barberan sekä tietenkin
monipuolisia laiteratkaisujaan tarjoavat
Biessen ja Weinig:n.
Penope -taloteollisuuden koneet ja laitteet
esiteltiin ensimmäistä kertaa Ligna-messuilla. Oma osasto oli menestys ja se kiinnosti niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia kävijöitä. Talo- ja elementtitehtaiden
tarpeita vastaamaan suunnitellut koneet
hyödyntävät uusinta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja. Lue lisää Penopen taloteollisuuden koneista ja Ligna-osastostamme.

Weinig Group
Uusi Weinig Hydromat 4300 mahdollistaa loistavan lopputuloksen höyläyksessä
ja profiloinnissa jopa 300 m/min nopeudella. Tämä suurnopeushöylä pitää sisällään kaikki ominaisuudet taaten par-
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haan mahdollisen lopputuloksen: vankka
runko, kestävä syöttöjärjestelmä, itsenäiset isot vetävät vetopyörät ja ”HydroLock”
teknologia, jolloin perinteistä rasvapumppua ei enää aina tarvita, vaan pelkkä kuusikoloavain riittää. Tukilaakerien vapautus
tapahtuu vain nappia painamalla.
Uusi Luxscan skanneri CombiScan Sense on kokonaan uudistettu skannerisarja, josta löytyvät uuden sukupolven tarkemmat kamerat, tehokkaammat tietokoneet, useita eri kameravaihtoehtoja ja
muita laadutussensoreita, sekä mahdollisuus lisätä uusi kompakti matalaenerginen röntgenlaite.
Uusi Dimterin OptiCut 550 Quantum on
suunniteltu nopeimpaan mahdolliseen
katkaisusahaukseen. Nyt huippunopeus
on jopa 550 m/min. ”VarioStroke” katkaisuisku mahdollistaa äärimmäisen lyhyen katkaisusyklin ja paremman katkaisujäljen. Pienemmät ja isommat hylätyt
kappaleet erotetaan oikealaatuisista kappaleista hallitusti uuden jäteluukun ja paineilman avulla.

Päivitetty Grecon Turbo-S 1000 sormijatkoslinja esiteltiin ensi kertaa messuilla, jossa linjaa käytettiin liimattujen komponenttien valmistukseen. Uusi paketointiautomaatti katkaisusahan jälkeen takaa
katkeamattoman syötön sormijatkoslinjalla keräten kappaleet nippuihin pystyliitosjyrsintää varten. Uusi liiman kontrollointijärjestelmä ”GlueEye Vision” varmistaa
riittävän ja oikeamääräisen liiman levityksen liitoksille.

Biesse
Biessen 6000 neliömetrin osasto ansaitsi asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja
lehdistön arvostuksen. Biesse näytti LIGNAn vierailijoille, että Biesse pystyy auttamaan heitä uusien tehtaiden luomisessa. Uudet tehdasratkaisut eivät ole vain
älykkäämpiä ja tehokkaampia, vaan myös
parempia paikkoja työskennellä ja niiden
tuotantolinjat tuottavat parempia tuloksia. Asiakkaat ymmärsivät tämän ja ottivat haasteen vastaan. Tästä osoituksena
Biesse Group keräsi messuilta merkittävän
noin 40 miljoonan euron tilauskannan.

Biessen esittelemät kolme täysin automatisoitua prosessilinjaa näyttivät asiakkaille tulokset, jotka voidaan saavuttaa räätälöidyllä, joustavalla tuotannolla. Osastolla esiteltiin myös seuraavat uutuudet
Stream A Smart ja Akron 1100 -reunalistoituskoneet, uusi Uniteam RC -työstökeskus ja ROS robotin operoima levynpaloittelukeskus.

Markor esitteli osastollaan mm. RFID-toimisen leveäruiskuautomaatti EVOLUTIONin, joka toimi yhdessä uudenlaisen kerrosuunin FLEXI OVEN kanssa. Lisäksi
esillä oli uudistettuja UV-uuneja, jotka yhdessä esim. kittikoneuutuus TF/T Plussan
kanssa nostaa laadun ja tehokkuuden uudelle tasolle.

Makor

Tarvikepäämiehet
Leuco ja Jowat

Makorin esitteli ja kertoi uusista joustavista ratkaisuista, yhdistettynä suurempaan tehokkuuteen, nopeuteen sekä tietenkin helppokäyttöisyyteen. Messut onnistuivat tavoitteissaan hienosti ja liikehdintä ja kaupankäynti Makorilla oli viikon
aikana runsasta.

Pitkän linjan terävalmistaja Leuco panosti Lignassa tuomaan esille heidän räätälöityjä teräratkaisuja aina reunalistoituskoneista CNC-koneisiin. Leuco lanseerasi
myös termin magentify, jolla tarkoitetaan
teräongelmiin tarkemmin paneutumista,
jo terän valinnasta lähtien. Leuco toi myös

vahvasti esille teräarsenaaliaan massiivipuupuolelle, kuten CLT- ja hirsitaloteollisuuteen, unohtamatta sahateollisuutta.
Saksalainen liimavalmistaja Jowat täytti
tänä vuonna kiitettävät sata vuotta ja toi
markkinoille jo pitkään puhutun ja odotetun PUR-liimatuoteperheen hirsi- sekä
CLT-valmistukseen, josta ehkä mielenkiintoisin liima omaa avoimen ajan ja puristusajan suhteessa 1:1 (10 min/10 min).
Oletuksemme on, että tällä tulee olemaan
erittäin paljon kiinnostusta Suomessakin.
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Kaikenkokoiset
Laatikot valmiina
varastosta tai mittatilauksena.

pakkauslaatikot
pienestä rasiasta
FIN-konttiin,
painatuksella
tai ilman!

Valmistamme myös
pienet erät ja mallisarjat!

Ylivetokone, pahvin
pintaan painettu kartonki.

TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN

Pyydä tarjous!
Olemme lähellä, soita tai tule käymään.
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ER-Pahvityö Oy LAHTI

ER-Pahvityö Oy LEPPÄVIRTA

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

Tervonlammentie 6 , 79100 Leppävirta
Toimisto: Virpi Pitkänen, puh. 050 359 6565

WWW.PUUVIESTI.FI
erpahvityo@erpahvityo.fi

• www.erpahvityo.fi

u Tässä ajassa

Mökki on linkki
luontoon ympärivuotisesti
Tämän päivän vapaa-ajan asunto ei ole enää pelkästään
vanhan ja ylimääräiseksi jääneen tavaran loppusijoituspaikka. Sekä sisustukseen että varustetasoon panostetaan
huomattavasti enemmän kuin ennen. Mökkeilyllä suomalaiset hakevat irrottautumista arjesta ja vastapainoa jokapäiväiselle elämälle. Tämä näkyy myös sisustustyyleissä ja tavaravalinnoissa. Luonnonmuodot ohjaavat mökkirakentamista ja luonto tulee väreissä ja materiaaleissa
myös sisätiloihin. Suomen yli 500 000 mökkiä ja niiden
4,2 miljoonaa vuodepaikkaa tarkoittavat myös siivousta
ja pyykinpesua.
Suomi on mökkimaa, siitä ei ole epäilystäkään. Uusimmat tilastot kertovat, että maassamme on jo yli 500 000
mökkiä. Maa- ja metsätalousministeriön muutama vuosi
sitten julkaiseman mökkibarometrin mukaan mökeillä käy
säännöllisesti noin 2,4 miljoonaa ihmistä. Ennen mökki
oli monelle paikka, johon sai helposti vietyä vakituisen
asunnon vanhaa tai ylimääräiseksi jäänyttä tavaraa. Tämän päivän mökkeilijä sisustaa ja varustelee vapaa-ajan
paikkaansa suuremmalla panostuksella.
- Kaupungistumisen myötä monen kotimaisemassa luonto ei ole niin suuressa roolissa kuin ennen. Mökki onkin
nyt se paikka, jossa pääsee luonnon keskelle ja kokemaan
luonnonrauhaa. Tämä näkyy myös sisustustavaroissa ja
tyyleissä. Useimmiten mökin sisustukseen haetaan värejä, jotka ovat sopusoinnussa luonnon kanssa. Klassikoita ovet sininen, vihreä ja beige. Harmonista värikokonaisuutta piristetään nyt kirkkaalla keltaisella sekä kukka- ja
kasvikuvioilla. Mökin sisätiloihin tuodaan pöytäliinojen,
verhojen ja tyynyjen kankaissa käpyjä, lehtiä, palmuja ja
viidakkotunnelmaa, S-ryhmän sisustustuotteiden valikoimapäällikkö Jelena Penttinen kertoo.

Pidä hiiret pois pahanteosta
Mökkibarometri kertoo, että noin puolet mökeistä on käytössä kesällä eikä talvella pidetä peruslämpöjä päällä. Mökillä on paljon tavaraa, jotka jätetään sinne koko talveksi.
Niiden tavaroiden osalta kannattaa miettiä säilytys kuntoon.
- Luonto ei olisi luonto, jos siellä ei olisi eläimiä. Varsinkin
ne talveksi sisälle tupsahtelevat pienemmät yksilöt voivat
aiheuttaa paljonkin vahinkoa. Hiiret pysyvät pois pahanteosta, kun lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat pakataan talveksi tiiviisti suljettaviin muovisiin säilytyslaatikoihin. Sama kannattaa tietysti tehdä myös vaatteille, jotta kesän
koittaessa ei mökkiläisen tarvitse kuljeskella hiirenpuremissa paidoissa ja housuissa, Penttinen muistuttaa.

Yötön yö ei kestä ikuisesti
Vapaa-ajan asunnoista yli 90 prosentissa on käytössä sähkövirta. Yleisintä on verkkosähkö, mutta aurinkosähkö tekee vahvasti tuloaan. Koska sähköä riittää myös luonnon
helmassa, hankitaan mökeille monipuolisia valaistusratkaisuja. Jo muutaman vuoden ajan hittituotteita ovat olleet maahan painettavat aurinkokennovalaisimet.
Älyvalaisimet eivät kuulu pelkästään citykoteihin. Mökeillä
älyvaloilla voidaan rakentaa erilaisia tunnelmatiloja säätämällä värimaailmaa tai kirkkautta.

Vaikka mökeillä viihdytään yhä enemmän ympärivuotisesti
moni mökkeilijä sisustaa vapaa-ajan asuntonsa erilaiseksi
kuin vakituisen kodin. Kaupunkikodissa voi olla vaikkapa
skandinaaviseen tyyliin minimalistista, selkeää ja vaaleaa. Vastapainoksi ja luonnonmukaiseksi sisustettu mökki sen sijaan on useinkin värikkäämpää, kukikkaampaa
ja yhdistelee rohkeasti uutta ja vanhaa, Penttinen jatkaa.
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PUUVIESTI 30 VUOTTA JUHLAOSASTO 139-D
Tule tutustumaan PUUSEPPIEN rakentamaan osastoon!
Osastolla IKATAN PUUSEPÄN oppilaita!
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PUUVIESTI nro 7
välissä IKATAN
.
puuseppäoppilaiden liite

www.sasky.fi

fi
L
LISÄJAKE

U

Numero 7/2019
SUURI KALUSTE-, OVI- JA IKKUNATEEMA

Ilmestyy viikolla 42 aineistopäivä pe 5.10.2019
PUUVIESTI nro 7 välissä IKATAN puuseppäoppilaiden liite.

Numero 8/2019

Puu on design, tuotteissa, kalusteissa, rakenteissa
Ilmestyy viikolla 50 aineistopäivä pe 29.11.2019
Ilmoitushinnat:
90 mm x 35 mm 95 € + alv. • 90 mm x 50 mm 120 € + alv. • 90 mm x 100 mm 160 € + alv.
Suuremmat mainoskoot, pyydä tarjous!

Varaa mainostilasi nyt: Kaarina Julkunen 050 572 5996, kaarina@markkinointivartti.fi
Uutisvinkit ja juttuehdotukset: Tuula Uitto, 050 464 6777, tuula@puuviesti.fi
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u Pörssi

Tule mukaan

PUUVIESTIN Yrityshakemistoon
Soita: Kaarina Julkunen 050 572 5996

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!

u TILAA

nettilinkin kautta

www.puuviesti.fi/puuviesti-lehti/tilaus

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi

wanted
Etsintäkuulutus, toimiva tai heikompikuntoinen
S.F. KILDE:n valmistama MANUAL SPLIT SAW.
Valmistettu Tanskassa 90-luvulla, väriltään
mahdollisesti vihreä, tunnistaa noin metrin
mittaisesta pystyssä olevasta teräakselista.
Täydessä aseistuksessa herättää
vastustajassaan pelkoa ja kunnioitusta.

Mahdolliset havainnot tai myyntiaikeet voi
osoittaa sähköpostitse:
Verhoomo Palttina Oy
Hämeentie 155 C, 00560 Helsinki | 044 288 6720
www.verhoomopalttina.com | info@verhoomopalttina.com

tuotanto@sectomo.fi / Tapio Kangasniemi
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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
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
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
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6.

1.
Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 328 8820
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 498 490
Esa Eskelinen, puh. 0400 347 271
Patrik Skärström puh. 0400 179 670
Heikki Leppänen, puh 0400 499 070
e-mail: etunimi.sukunimi@traimport.fi
www.traimport.fi

3.

VAASAN
KULJETUSKANAVAT OY

Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 7815 300
kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

4.

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

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

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

EMERI OY

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

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

9.

15.

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

20.
Yrittäjäntie 6,
60100 SEINÄJOKI
Vaihde 093-541 2000
Myynti 093-541 2019
Fax 06-414 4165
mail@helatukku.com
www.helatukku.com
- Vetimet ja nupit
- Laatikot ja kalustehelat
- Keittiö- ja kylpyhuonealtaat
- Valaisimet, valonohjaus ja peilit
- Sisustuslevyt
- Säilytysratkaisut, kaluste- mekanismit ja saranat

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

16.

10.

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

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

11.

• Huonekalu- ja puusepänteollisuuden koneet ja laitteet
• Terät ja liimat
•Box
Sähkötyökalut
ja naulaimet
139, FIN-15101 LAHTI
•Showroom:
Asennukset ja huolto

17.

Hiojankatu 4, 15520 LAHTI

Asiakaspalvelu:JA+358
290 011 300
HUONEKALUPUUSEPÄNTEOLLISUUDEN
fax +49 5733 798ERIKOISLIIKE
6171

e-mail: info@fi.hettich.com,
www.hettich.com
Myynti:
Risto Heino 0403 011 300
Peterasentaa,
Sandfors
0403 011 303
Helppo
käytössä erinomainen
PALOTEKNIIKKA
OY
email:
etunimi.sukunimi@fi.hettich.com
Hidastettu 110 asteen sarana, jossa vakio suora-aluslevy

18.

22.

Salice Lapis -uutuussarana
•

12.

T&B electronic

• T&B electronic
www.helakeskus.fi

– kipinäsammutuslaitteet
pölynpoistojärjestelmiin ja pellettitehtaisiin
• Uusiin • Käytössä oleviin
• Myynti, asennus ja huolto
Palotekniikka
Oy
D line ja Essem Design
–tuotteiden
sekä
www.palotekniikka.com • Kisällinkatu 2, 15170 Lahti
KulturBeslag
–perinnehelojen
maahantuoja
Puh. 03-884
910 • Fax. 03-884
9110

Hämeentie 20, 00530 HELSINKI
puh. 09-717 172
e-mail: info@hokola.fi
www.helakauppa.com

14.

Laatu

Tyyli

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 PAINEPESURI
Heiskanen, puh. 040 824 0045
KAUPANPÄÄLLE
e-mail: etunimi.sukunimi@novowood.fi
Kesän ajan kaikkiin yli
www.novowood.fi
3 500€ hankintoihin

OLSA
(voimassa 1.6.-31.7.2013, hinnat alv 0%)

Porttivahti 3, 60100 SEINÄJOKI
4.–6.9. Puu ja Bioenergia, Jyväskylä
puh. 010
4724720
18.–22.9. Habitare, Helsinki
fax 010 472 47 50
e-mail: myynti@helakeskus.fi
www.helakeskus.fi

19.

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

24.

M RIOCON
V

•

Sivuliike Suomessa
Tupalankatu
4, OY,
15680
LAHTI
MARIOCON
PL 65,
61801 KAUHAJOKI
gsm 040 594 8492 • fax 06-233 9122
puh.www.ledinek.com
03-877 770
www.hundegger.de
Salice
e-mail: info@hafele.fi
Helppous
Lapis
www.hafele.fi

HOLLOLAN VIILU JA
LAMINAATTI OY

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

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

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

21.

®

Metallitie 2
2,B,
62100
LAPUA
Ritakulma
62100
Lapua
Puh. 06 4332892, 0500 350834
www.tooltek.net

Puunjalostuslaitteet, 62900 ALAJÄRVI
gsm 0400 565 154 / Timo Myllyaho
gsm 045 111 0726 / Jesse Myllyaho
gsm 0400 353 167 / toimisto
Oktoberfest
email.
etunimi.sukunimi@passimo.com
osastollamme
www.passimo.com B319
joka päivä klo 14.00

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut

1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki
Samanaikaisesti:

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

fi

VIHERTEK

TILAA KÄTEVÄSTI SUORAAN NETISTÄ:
https://www.puuviesti.fi/puuviesti-lehti/tilaus/
www.finnbuild.fi

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Katso lisää »

Ota yhteyttä
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
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26.
- purunpoistojärjestelmät - pölynpoistojärjestelmät suodattimet, puhaltimet ja putkistot - hydrauliikka-,
paineilma- ja keskusvoitelujärjestelmät - asennus-,
varaosa- ja huoltopalvelut
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
Puh: 029 006 270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi

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.

28.
Teollisuustie 16, 98120 KEMIJÄRVI
puh. 08-810 0700
gsm 050 401 5191 /Juha Peltoniemi
fax 016 822 378
e-mail: ovin@ovin.fi
www.ovin.fi

29.
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.

Puusepänliike
M. Ruhberg
kiittää kuluneesta vuodes
ja toivottaa
Puusepänliike
Hyvää Joulua ja
M.Ruhberg
Oy
Menestystä
Puusepänliike
M. RuhbergMikko
Oy
Puusepäntehdas
Ruhbergillä,
uusin2019.
vuodelle

EXPOIN TRADING OY

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

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

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

Tuotehakemisto

numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

ABS-reunanauhat ........................................................................................ 16
Aihiotuotteet ................................................................................... 14, 21,27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle ..................................................... 7, 21
Alumiinikehysovet ......................................................................................... 7
Betoplex Form ............................................................................................. 33
Betoplex Wire .............................................................................................. 33
CLT -levylinja ............................................................................................... 22
CNC-työstöt 5-akseliset ............................................................................... 29
Erikoislistat .................................................................................................. 35
Erikoispuutavara ..................................................................................... 4, 14
Erikoisvanerit ................................................................................. 14, 21, 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, 21
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
Keittiö- ja kylpyhuonealtaat........................................................................ 20
Keittiövarusteet ................................................................................ 7, 10, 11
Keittiöiden työtasot ................................................................................ 7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet ............................................... 7
Keskipakoispuhaltimet .................................................................................. 3
Kiinnitystekniikka (BeA) ................................................................................ 6
Kierresaumasiilot ...........................................................................................3
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Koivuliimalevyt ............................................................................................. 4
Koivusahatavara .................................................................................. 2, 4, 14
Koivuvanerit ....................................................................................14, 21, 33
Koivuviilut ........................................................................................ 4, 14, 21
Kolmikerroslevyt ........................................................................................... 2
Kolakuljettimet ............................................................................................. 3
Komponentit ......................................................................................... 10, 14
Kontinlastauslaitteet ................................................................................... 24
Korit ............................................................................................................ 10
Korkean kaapiston mekanismit ................................................................... 10
Korkeapainejärjestelmät ............................................................................... 3
Kostutusjärjestelmät ................................................................................... 24
Kovalevyt ...................................................................................................... 2
Kuorimakoneet ............................................................................................. 1
Kursot ............................................................................................................ 8
Kutterit .......................................................................................................... 8
Käsittelem. tervaleppä laudelautoina tai paneeleina .................................. 30
Laatikkoaihiot ............................................................................................. 17
Laatikkokomponentit ja laatikostot huonekaluihin ................................. 7, 11
Laatikot ja kalustehelat................................................................................ 20
Lakat ja petsit .............................................................................................. 10
Lajittelijat, tukkilajittelijat ............................................................................ 1
Laminaatit ........................................................................................ 7, 14, 21
Lasihelat ja lasinliimaustekniikka ............................................................... 19
Lastulevyt ...................................................................................... 10, 14, 21
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
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat ........................................................ 14, 27
Massiiviset puulevyt.............................................................................. 14, 27
MDF-levyt pinnoitetut + pinnoittamattomat....................... 2, 10, 14, 21, 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, 21
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt .................................................... 5
Pellavalevyt ................................................................................................... 2
Pinnoituskalvot ....................................................................................... 7, 21
Pintakäsittelyaineet .................................................................................... 10
Pintakäsittelylaitteet .................................................................................. 25
Perinnehelat............................................................................................... 12
Purun- ja pölynpoistolaitteet ........................................................................ 3
Purunpoistolaitteet ja pikapantaputkistot .................................................... 3
Purunpoistojärjestelmät ................................................................... 3, 23, 26

Purunpoistoputket ............................................................................... 23, 26
Puruputkistot .......................................................................................... 3, 26
Putkistojärjestelmät .................................................................................... 26
Puulistat ...................................................................................................... 29
Puulevyt ...................................................................................................... 16
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, 21
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, 21
Vannesahalinjat .......................................................................................... 22
Vannesahaterät ja -huollot ............................................................................ 8
Venevanerit ......................................................................................... 2, 4, 14
Vetimet kalusteteollisuudelle ..................................................... 7, 10, 11, 19
Vetimet ja nupit .................................................................................... 12,20
Viilut ................................................................................................. 4, 14, 21
Viilut ja viilutuotteet ............................................................................. 14, 21
Viilut ja viilulevytuotteet ....................................................................... 14, 21
Viilutetut MDF- ja lastulevyt ............................................................ 2, 14, 21
Viilupuu rakennuspalkit ............................................................................. 33
Väliseinätolpat Ugra-T ................................................................................ 33
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VIER AILE
OSASTOLL
AMME
PUUMESS
UILLA:
NÄHDÄÄN
MESSUILL
A
OSASTOLL
A B-481

KOKONAISVALTAINEN
KALUSTEVALMISTAJAN
YLEISKONE AINOASTAAN
5M2 TILANTARPEELLA

creator 950
LUKUISILL A ERI
HDOILL A
VARUSTE-VAIHTOE
YKSILÖLLISESTI ERI
ASIAKASTARPEISIIN
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MESSUKONEET OSASTOLLA
LÖYDÄT OSASTOLTAMME
B-481 LUKUISIA ERI
FORMAT4 UUTUUKSIA.
Alla muutama poiminta
messu-uutuuksista:
profit H350, creator 950
tempora F600, kappa 400
Silent-Power®
Voit tilata omat ilmaiset
liput koodilla NADJEG
osoitteesta

OLSA AY Tupalankatu 4, 15680 Lahti | Tel.: +358 10 820 7200 www.olsa.fi info@olsa.fi

