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Tässä lehdessä

Ympäristötietoisuus lisääntyy ja kiertotalouden merkitys huonekalujen käytössä ko-
rostuu. Tosin niiden vaikutukset putoavat hitaasti valmistajien laariin. Vaikka suo-
malaisissa kalusteissa uusiutuvien materiaalien käyttö, materiaalihävikin minimoin-
ti ja logistiikan tehostaminen vähentävät prosessin hiilijalanjälkeä, sitä ei ole vielä 
saatu kunnolla kuluttajien tietoisuuteen. 

Puualalla on menossa ja tulossakin lukuisia hankkeita, joiden tarkoitus on edistää 
kotimaisen puutuotannon kasvua. Yksi puuteollisuuden kehityshankkeiden tavoit-
teista on vastata huonekaluteollisuuden kehittämisen haasteeseen ja laadukkaan 
suunnitteluosaamisen kasvuun. 

Hanke alkaa huonekalumuotoilukilpailulla, jonka lähtölaukaus nähtiin Habitaressa 
Helsingissä, kun Janne Liias Puuteollisuusyrittäjistä ja Salla Heinänen Ornamosta 
julkistivat Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailun ympäristöministeriön osas-
tolla. Sekä Liias että Heinänen uskovat suomalaiseen huonekaluteollisuuteen. Vaik-
ka volyymiin perustuva tuotanto on Suomesta osittain siirtynytkin ulkomaille, erot-
tuvat muotoiluun, suunnitteluun ja kokonaisvaltaiseen palveluun panostavat yrityk-
set edukseen. Puumessujen avajaisissa Janne Liias julisti vuoden 2020 Puun vuo-
deksi ja vastaa julistukseensa itse järjestämällä tai olemalla mukana lukuisissa alaa 
eteenpäin viemissä tilaisuuksissa ja hankkeissa ensi vuoden aikana. Aika näyttää 
lisääkö se euroja valmistajan taskuun. 

Lähellä tuotettujen puisten huonekalujen, kiintokalusteiden, pintojen ja rakennusten 
menekin soisi kasvavan Suomessa, mutta myös rajojen ulkopuolellekin. Sillä yhä 
useammat tutkimukset todistavat kiistatta puun terveysvaikutuksia. Puu myös sitoo 
hiiltä, joten se on ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Myös siksi, että se on kestävä.

Puun terveysvaikutuksia tutkitaan yhä enemmän. Tutkimusten perusteella on saa-
tu selville, että puuaines sisältää ominaisuuksia, jotka vähentävät ihmisen stressi-
tasoa ja lievittävät jopa tulehduksia. Kaiken kaikkiaan puun positiivinen vaikutus 
huonetilaan, akustiikkaan, kosteus- ja lämpöpuskurointiin sekä antibakteerisuuteen 
on merkittävä. Puun monipuolisista terveysvaikutuksista kertoo Emeritus professori 
TkT Puutuotetekniikka Matti Kairi artikkelissamme.

Keittiö on kodin huoneista se, jonka merkitys pysyy, vaikka pienten asuntojen aa-
miaiskaappi -tyyppiset ratkaisut lisääntyvät koko ajan, myös perinteinen keittiö pitää 
vuodesta toiseen pintansa. Juuri keittiö ja sen kalusteet ovat se osio kodissa, jossa 
uusi tekniikka ja toiminnalliset ratkaisut näkyvät parhaiten. Uudisrakentamisen sa-
notaan hiipuvan, korjausrakentamista meillä löytyy senkin edestä. Se tuo kaluste-
markkinoille lisää mahdollisuuksia. Keittiö ja kaluste on tämän lehden pääteema.
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Päätoimittaja
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Puutaloasujille on tehty tyytyväisyystut-
kimuksia siitä lähtien, kun Heinolan Vie-
rumäelle rakennettiin sen aikainen Suo-
men korkein puukerrostalo 2011. Sil-
loin rakentaja ei täysin ymmärtänyt, mis-
tä tämä asukkaiden tyytyväisyys johtui. 
Asukkaiden mielestä talon sisäilma on 
parempilaatuista kuin mihin oli totuttu. 
Tuolloin puun erilaisiin laadullisiin omi-
naisuuksiin perehtynyt dosentti Jori Uu-
sitalo Metsäntutkimuslaitokselta myön-
si, etteivät tutkijatkaan vielä tunne lä-
heskään kaikkia puuhun liitettyjen ter-
veysvaikutusten vaikutusmekanismeja. 
Hänen mielestään niitä olisi syytä pääs-
tä tutkimaan lisää. Asia nousi uudelleen 
keskusteluun 2015, kun Vantaan asun-
tomessualueella nousi silloin Euroopan 
suurin portaita myöten puusta rakennet-
tu asuinkerrostalo.

Näytön puutteessa jäädään uskomusten 
varaan. Poikkitieteellistä tutkimusta tar-
vitaan ja sitä on tehty. Emeritus professo-
ri Matti Kairi on tutkinut aihetta pitkään. 
Hän on koonnut yhteen eri tutkimustu-
loksia puun terveysvaikutuksista. Aihet-
ta on tutkittu runsaasti ja tulokset ovat 
mullistavia, mutta toisaalta luonnollisia.

Puupinnat vaikuttavat 
rauhoittavasti
Professori Matti Kairi kaipasi jo 2012 
Suomeenkin lisää keskustelua ja tut-
kimusta puun käytöstä erityisesti hoi-
vakäyttöön tarkoitetuissa tiloissa. Kairi 
mainitsee tutkimuksellisena esimerkki-
nä puumateriaalin vaikutuksista itäval-
talaisen Pro Holz’n toimeksiannosta to-
teutetun vertailun luokkahuoneitten sei-
närakenteiden vaikutuksesta sydämen 
iskutiheyteen. 

- Yli vuoden kestäneissä testeissä oli Itä-
vallan Ennstal’ssa käytössä kaksi luokka-
huonetta, joissa oli massiivipuuseinät ja 
vertailuna oli vastaavasti kaksi perinteis-
tä luokkahuonetta, kertoo Kairi. 

- Joanneum Research’n tiedemiehet mit-
tasivat mm. oppilaiden pulssia. Massii-
vipuuseinäisissä luokissa opiskelleitten 
nuorten pulssien tiheys oli keskimäärin 
8 600 iskua/vrk pienempi kuin perintei-
sissä luokkahuoneissa opiskelleitten. Ero 
on noin 6 iskua/minuutti, hän valottaa. 

Puupinnan terve sisäilma
Suomalais-saksalaisessa tutkimushank-
keessa 2000-2004 puumateriaalien 
kosteusbufferoinnin vaikutuksista saa-
tiin jo tuolloin selville, että mitä enem-
män talon näkyvissä sisärakenteissa on 
käytetty pinnoittamatonta puuta, sitä pa-
remmin sisäilman suhteellinen kosteus 
pysyy terveyden kannalta optimialueel-
la (RH 30-55%).

- Massiivirakenne oli tutkituista sisäma-
teriaaleista tehokkain sisäilman kosteus-
vaihtelujen tasaaja. Sillä on paras kyky 
ylläpitää kosteutta terveyden optimi-
alueella.

Miksi mänty elää 
yli 100 vuotiaaksi
Matti Kairin mukaan Suomessa on tavat-
tu jopa yli 600 vuotta vanhoja mäntyjä. 
Tutkijat ovat pohtineet pitkään männyn 
pitkän, terveen iän salaisuutta.

- Pohdinta lähti siitä, että puulla on il-
meisesti hyvä immuunijärjestelmä, jo-
ka torjuu ulkoiset bakteerihyökkäykset. 
Ja siihen jatkokysymys, mitä puussa ta-
pahtuu, kun se kaadetaan, Kairi kertoo. 

Puusta löytyy antibakteerisia ainesosia, 
kuten lignaani, betuliini ja pihka. Ja näi-
tä on tutkittu sahatavaralla laboratorios-
sa, kertoo Kairi. Antibakteerisuudella 
tarkoitetaan, että materiaalissa on bak-
teereja tappavia tai niiden lisääntymistä 
estäviä ominaisuuksia. Puun antibaktee-
rinen suoja perustuu uuteaineisiin, jotka 
ovat luonnon kehittämä oma suojameka-
nismi. Esimerkiksi havupuiden pihkalla 
on todettu olevan bakteerien ja sienten 
kasvua rajoittava vaikutus. 

Uusilla puutuotteilla 
sairauksia vastaan
Kuusen rungon elinkaari on noin 600 
vuotta, mutta sen kuoltua samasta juu-
rakosta alkaa versoa uusia alkuja. 

- Elinkaaren lopussa puu aktivoituu 
maan alla. Sillä pitää olla hyvä immuni-
teetti ja kysymys kuuluukin, miten sitä 
voisi hyödyntää ihmisen terveyteen, Kai-
ri pohtii. Pekka Saranpään (LUKE) tut-
kimusten mukaan pintapuu on puun ak-
tiivinen puolustaja, joka reagoi infektioi-
hin, ja sydänpuu on antimikrobiaalinen, 
sienitauteja torjuva. Puun antibakteerisia 
ominaisuuksia voisi kehiteltynä jalostaa 
vieläkin pitemmälle.

- Åbo Akademissa Bjarne Holmbom sai 
selville, että kuusen oksan kohta puus-
sa sisältää jopa 10 prosenttia lignaania, 
jota tutkimusten mukaan voisi käyttää, 
vaikka syöpälääkkeenä, professori Kai-
ri sanoo. Tieto ei ole turha, vaikka tästä 
onkin matkaa viralliseen syöpälääkkee-
seen. Vuonna 2020 todetaan maailmas-
sa noin 17 miljoonaa uutta syöpätapaus-
ta. Niistä 66 prosenttia elää lähes viisi 
vuotta ja vähintään 40 prosenttia elää yli 

Puun terveysvaikutukset Emeritus professori 
TkT Puutuotetekniikka Matti Kairi

Puulla on 
tutkitusti useita 
terveysvaikutuksia
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”Puulla on tunnetusti pal-
jon hyviä ominaisuuksia, 
joita hyödynnetään an-
siokkaasti. Vähemmäl-
le huomiolle ovat jääneet 
puun toiminnalliset omi-
naisuudet, kun niillä on 
kullakin erikseen positiivi-
nen vaikutus huonetilaan, 
akustiikkaan, kosteus- ja 
lämpöpuskurointiin sekä 
antibakteerisuuteen. Kun 
edellä mainitut ominaisuu-
det toimivat saman aikai-
sesti, asiaa kannattaa läh-
teä tutkimaan.”

10 vuotta. Joka vuosi 8,5 miljoonaa poti-
lasta kuolee syöpään. Suomessa noin 30 
00 ihmistä sairastuu vuosittain syöpään.

Koivun tuohen valkeaksi värjäävä betulii-
ni alentaa kolesterolia, helpottaa ylipai-
no-ongelmia, parantaa insuliiniherkkyyt-
tä ja estää verisuonien kalkkeutumista.

Pihkavoiteen biologisista vaikutuksista 
yksi on sen bakteerien ja sienten kas-
vua estävä teho.  Sieniviljelykokeet osoit-
tavat pihkavoiteella olevan tiettyjen sie-
nien, kuten Candida-lajien ja dermato-
fyytien kasvua ehkäisevä teho.

Puun antibakteerisuuden hyödyntämisen 
tutkimusta jatketaan. Tavoitteena on löy-
tää perusteet puun antibakteerisille vai-
kutuksille, löytää tapa hyödyntää puun 
toiminnallisia ominaisuuksia liiketoi-
minnassa sekä arvioida antibakteeristen 
ominaisuuksia hyödyntämispotentiaalia.

- Pitää kehittää toimivat testimenetel-
mät puun antibakteerisuuden osoittami-
seksi. Pitää tutkia puun antibakteerisuu-
den ja sen kemiallisen koostumuksen yh-
teys, sekä haihtuvien että haihtumatto-
mien ainesosien osalta, Kairi selventää. 
Näin saatujen tulosten perusteella mää-
ritetään antibakteerinen ilmiö varioimal-
la eri tekijöitä, kuten bakteereja, puula-
jeja ja pintakäsittelyä. 

-  Tutkimuksen tavoitteena on koota kat-
keamaton päättelyketju, alkaen metsäs-
sä kasvavan puun antibakteerisista omi-
naisuuksista, päätyen sisustustuotteen 
ominaisuuksiin, Kairi kokoaa aihetta. 
Lopuksi haasteena on, miten siirretään 
tutkitut ominaisuuden markkinoitavaan 
tuotteeseen, Kairi sanoo.

Puunkorjuu on 
tehtävä huolella
Tutkijat ovat selvittäneet, mitä puussa ta-
pahtuu, kun se kaadetaan. Silloin puun 
immuunijärjestelmä lakkaa toimimasta 
ja siinä alkaa voimakas kemiallinen re-
aktio, jota katalysoivat Fe (rauta) ja Mn 
(mangaani) -ionit.

- Jos lämpötila – ja kosteustaso ovat riit-
tävät, puun runkoon syntyy paljon soke-
reita, mikä on taas hyvä kasvupohja bak-
teereille, mikrobeille ja erilaisille sienille, 
Kairi esittelee. Siitä seuraa, että puussa 
alkaa lahoamisprosessi, joka varsinkin 
kesäaikaan heikentää puun hyviä omi-
naisuuksia. Siksi on tärkeää, että puut 
korjataan huolella niitä jalostaville laitok-
sille eikä jätetä metsään liian pitkäksi ai-
kaa maatumaan.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Matti Kairi, Professor Emeritus, 
DSc (Tech) Wood Product Technology, 
luennoi Secton juhlaseminaarissa 
ProPuun tiloissa Lahdessa.

Puulla on 
tutkitusti useita 
terveysvaikutuksia
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Kemin Ajoksessa toimiva Lappiporras Oy on Suomen suurin por-
rasvalmistaja. Yrityksen perusti Reijo Juopperi 1990-luvun alus-
sa. Ajatus omasta yrityksestä syntyi Juopperin työskennellessä vie-
raan palveluksessa puusepän verstaissa.

Puusepän ammattitaito elää yhä yrityksessä, vaikka tietokoneet 
ohjaavat tuotantoa.

- Portaat tehdään aina mittatilaustyönä. Massiivipuinen porras 
on puusepäntyötä parhaimmillaan, sanoo toimitusjohtaja Anne 
Juopperi.

Porras haastaa tekijänsä monella tapaa. Valmistajan on otettava 
huomioon lukuisat viranomaisten ohjeet ja säädökset. Portaan pi-
tää olla turvallinen ja toimiva.

Portailta vaaditaan myös joustavuutta, sillä kodin sisustus ja si-
sätilaratkaisut ovat aina yksilöllisiä päätöksiä. Ostajilla on paljon 
toiveita ulkonäöstä.

- Useimmat meistä rakennuttavat kodin vain kerran elämässään, 
joten odotukset ovat korkealla ja mielikuvissa on unelmien koti, 
Anne Juopperi sanoo.

Ideoita portaiden ostajille on tarjolla yllin kyllin. Niitä löytyy leh-
distä ja internetin kuvagallerioista. Sosiaalisessa mediassa esitel-
lään toinen toistaan näyttävämpiä portaikkoja.

- Tarjontaa on sekä teollisesti tuotteita valmistavilta tehtailta että 
pienemmiltä nikkareilta, Anne Juopperi kuvaa markkinoita.

Portaita ympäri maailman
Lappiporras on perheyritys, jossa Anne ja Reijo Juopperin lisäksi 
myös nuorempi sukupolvi on jo mukana. Vuoden 2018 liikevaih-
to oli 3,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on 25.

Asiakkaita ovat Suomen johtavat rakennusliikkeet sekä hirsi- ja ta-
lotehtaat. Portaita myydään myös suoraan kuluttajille sekä uudis- 
että saneerauskohteisiin. Yrityksellä ei ole suoraa vientiä, osa tuo-
tannosta menee vientiin hirsitalotoimitusten mukana.

-  Valmistamme vuosittain portaita tuhansiin koteihin ympäri maa-
ilman, Anne Juopperi toteaa.

Yrityksellä on laaja porrasvalikoima.

- Vaihtoehtoja löytyy niin paljon, että joskus asiakkaalla on jopa 
valinnan vaikeus, Juopperi naurahtaa.

Massiivipuinen 
porras on 
puusepäntyötä 
parhaimmillaan

Valkoinen on yksi viime vuosien suosikkiväreistä.
Puuporras on lämmin 
sisustuksellinen elementti.
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7WWW.PUUVIESTI.FI

Nykyporras ei narise
Puuporras on sisustuksellisesti läm-
min elementti.

- Omakotitaloon en edes harkitsisi 
muita vaihtoehtoja. Kun portaat val-
mistetaan teollisesti uusinta teknolo-
giaa hyödyntäen ja asennetaan am-
mattiasentajien toimesta, mielikuva 
narisevasta vintin rappusesta on väis-
tynyt, Anne Juopperi sanoo.

Rakentaja voi halutessaan asentaa 
portaat myös itse. Asennuksessa on 
kuitenkin noudatettava tarkasti ohjei-
ta, Juopperi muistuttaa.

Lappiporras käyttää materiaalina pää-
asiassa mäntyä ja koivua. Valikoimis-
ta löytyy myös ajaton tammi.  Kohde-
kohtaisesti portaita valmistetaan myös 
muista jalopuista.

Viime vuosien värisuosikkeja ovat ol-
leet valkoinen ja harmaa sekä musta 
maali tai petsi.

- Mutta kyllä ihmiset tekevät rohkei-
takin sävyvalintoja kodin muun sisus-
tuksen mukaan, Juopperi kertoo.

Myös porrasvarusteissa on paljon va-
linnanvaraa. Asiakas voi hankkia pe-
rinteisen puukaiteen lisäksi myös te-
räspintaa ja lasia.

- Puun ja lasin yhteensovittaminen tuo 
valoisan kokonaisuuden.

Porras tarvitsee 
riittävästi tilaa
Portaiden mitoittamisessa tärkein-
tä on tilankäyttö ja porrastyypin va-
linta. Mitoitusta ohjaavat rakentamis-
määräykset. Suunnittelussa on otetta-

va huomioon myös tilan käyttötarkoi-
tus, Juopperi toteaa.

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan uu-
si portaiden käyttöturvallisuusasetus. 
Sen mukaan portaiden molemmin 
puolin tulee sijoittaa käsijohteet. Ase-
tus määrittelee muun muassa portai-
den etenemän ja nousut.

Portaiden ja luiskien RT-ohjekortti päi-
vitettiin kesäkuussa. Juopperi oli alan 
edustajana valmistelutoimikunnassa.

- Kun portaan vaatima tila on mitoitet-
tu oikein, meidän on mahdollista val-
mistaa geometrisesti hyvin kuljettava 
ja turvallinen porras.

Tuulikki Huusko

Porrasvalmistajat ry
Perustettu 1999
Jäseninä 10 puu- tai metallirunkoisia portaita valmistavaa yritystä
Puheenjohtaja Lappiporras Oy:n toimitusjohtaja Anne Juopperi
Ajaa alan yhteisiä asioita ja tukee tutkimushankkeita yritysten tuotekehityksen pohjaksi.

Tehtäviä ovat:
-  yhteydenpito kuluttajaviranomaisiin, niiden päätösten juridinen analysointi ja tiedotus jäsenille
-  alan kauppatapojen ja muutettava sopimusperusteiden yhtenäistäminen
-  rakentamismääräysten muutosten seuranta, niiden laatimiseen vaikuttaminen sekä toiminta kuntien 
 rakennusvalvonnan ohjeiden ja vaatimusten yhtenäistämiseksi
-  kansallisen kannan muodostaja suhteessa EU:hun alan säädöksiä ja hyväksymismenettelyjä laadittaessa.

Toimiala
Suomessa on 50 – 60 asuntojen sisäportaita valmistavaa yritystä (valtaosa valmistaa puurunkoisia, metallirun-
koisia portaita tekeviä/maahan tuovia yrityksiä on n. 20, viiden suurimman joukossa on yksi metallirunkoisten 
portaiden valmistaja).
Alan kotimaan liikevaihto 2018 oli noin 20 milj. €, jossa kasvua 
edellisvuodesta 8 %. Puurunkoisten osuus liikevaihdosta 75 %. 
Vuonna 2019 liikevaihdon ennakoidaan hieman nousevan.

Portaalle pitää varata riittävästi tilaa, 
vaikka vähän tilaa vievät ratkaisut tuntui-
sivatkin houkuttelevalta, Lappiporras Oy:n 

toimitusjohtaja Anne Juopperi sanoo.

Portaat sijoittuvat kodissa keskeiselle paikalle, 
joten niiden on oltava sisustuksellisesti näyttävät.
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Keittiö on kodin huoneista se, jonka mer-
kitys pysyy, vaikka pienten asuntojen aa-
miaiskaappi -tyyppiset ratkaisut lisäänty-
vät koko ajan, myös perinteinen keittiö pi-
tää vuodesta toiseen pintansa. Itse asias-
sa entisajan tupakeittiöt ovat edelleen 
suosittuja toiminnallisine saarekkeineen. 
Keittiövalmistajat seuraavat yhä tarkem-
min trendejä, sillä keittiö luo kodin tun-
nelman, kun sen sijainti on olohuoneessa 
avoimessa tilassa. Sen lisäksi, juuri keit-
tiö ja sen kalusteet ovat se osio kodissa, 
jossa uusi tekniikka ja toiminnalliset rat-
kaisut näkyvät parhaiten.

Parhaimmillaan keittiö on toimiva ja kodi-
kas tila, jossa ruoan laittaminen on vaiva-
tonta. Keittiön suunnittelussa on tärkeää 
ottaa huomioon tilan koko ja muoto, keit-
tiössä tarvittavat toiminnallisuudet ja keit-
tiön tyyli. Ja tietenkin jokaisen rakentajan 
ja remontoivan ihmisen oma mieltymys.

Keittiö on huone, joka tulee uusittavaksi 
jollain tavoin säännöllisin väliajoin. Silloin 
haasteelliseksi valmistajille muodostuu 
hinta, kuinka paljon rakentaja/remontoija 
on valmis keittiöstään maksamaan. Onko 

hän valmis helpottamaan arkeaan uuden 
teknologian avulla, onko hänelle merki-
tystä sillä, miltä keittiö näyttää?  Antaako 
vanhalle keittiölle uuden ilmeen, vai suun-
nitteleeko kokonaan uuden? Hinta vaihte-
lee sen mukaan, kuka keittiön asentaa ja 
millaiset kodinkoneet valitaan? Usein keit-
tiöremontin ajankohta menee yksiin talo-
yhtiön putkiremontin kanssa.

Materiaalivalinnat ovat olennaisin osa 
keittiöremontin hintaa. Joten kannattaa 
antaa asiakkaan pohdittavaksi eri ele-
menttien hyviä ja huonoja puolia hänen 
omasta näkökulmastaan sekä sitä, mil-
laiseen käyttötarkoitukseen keittiö tulee. 

Kouvolan asuntomessujen 
keittiöt maltillisen tyylikkäitä
Suomalaisten suosikkivärit valkoinen, 
harmaa ja musta pitivät pintansa tämän 
vuoden asuntomessuilla Kouvolassa. Toi-
veissa oli enemmän yllätyksellisiä valin-
toja keittiökalusteisiin, mutta vain muu-
tamassa kohteessa irroteltiin oikein kun-
nolla materiaalien kanssa. Euroopan 
keittiötrendit eivät vielä ole rantautuneet 

Suomeen ainakaan Kouvolan asuntomes-
sujen keittiövalintojen perusteella. Vaikka 
keittiöiden ulkonäköä hallitsee yhä enene-
vässä määrin myös design. 

Rakennettavaa ja 
remontoitavaa riittää
Rakennustutkimus RTS Oy:n raportin mu-
kaan Suomessa on 2 705 000 vakitui-
sessa asumiskäytössä olevia asuntoja. 
Muussa kuin vakituisessa asumiskäytös-
sä on yhteensä 337 000 asuntoa, jois-
ta noin 108 000 omakotitaloissa. Oma-
kotiasunnoista 95 prosenttia on omistus-
asuntoja, rivitaloasunnoista 70 prosent-
tia ja kerrostaloasunnoista 44 prosenttia. 
Vuoden 2019 omakotialoitusten määräar-
vio on 7600 ja näistä yksityishenkilönra-
kentamisen osuus on noin 5 500 ja yhtiö-
muotoisten 2000 kpl. Tilastojen mukaan 
korjausrakentamista on hieman yli puolet 
enemmän kuin uudisrakentamista. Keit-
tiökalustevalmistajien markkinoista nap-
paavat suurimman osan Puustelli, Ikea 
ja yksityiset puusepänliikkeet, jokaisella 
yli 10 prosentin osuus keittiöiden valmis-
tuksesta. Muu markkina jakautuu Novar-

Keittiö ei mene pois muodista
u Keittiö ja kalusteet

Sievitalo Unton Omega-keittiö kohde, jonka oli suunnitellut Linda Baki. 
Euroopan messuilla nähtyä tyyliä, puukuosia ja pintaa. Upea Dekton-taso 
myös keittiön välitilassa. Boran musta liesituulettimella varustettu keittot-
aso sekä suuri, musta komposiittiallas CEG-50B toimivat Smegin 
pienkoneiden kanssa keittiön tehoste-elementteinä.

Ainoakodin Villa Landen keittiössä käytetty modernia talonpoikaistyy-
liä, keittiön välitilaan sijoitettu ikkuna, joka mahdollistaa maisemien 
ihailun tiskauksen ja ruoanlaiton lomassa. L-muotoisessa keittiössä 
oli suuri saareke ja ulkoseinällä ilmettä keventävät vitriinikaapit.



9WWW.PUUVIESTI.FI

tin, Domuksen, Topi-, Aina-, Ideal-keitti-
öiden, Kalustetukun, Noblessan kesken. 
Suurin prosentti lähes 30 prosenttia keit-
tiövalmistajista on kategoriassa joku muu. 
Remonttirakentamisen kärjessä tilastojen 
mukaan ratsastavat Puustelli yli 20 pro-
sentin ja puusepänliikkeet yli 15 prosen-
tin osuudellaan. Keittiömerkin valintaan 
vaikuttaa tilastojen mukaan eniten hinta/
laatusuhde sekä omakotirakentajien että 
asuntokorjaajien vastauksissa. Myös hy-
vän suunnittelu/myyntipalvelun osuus oli 
merkittävä. Näiden lisäksi valintaan vai-
kuttivat tyyliin sopiva mallisto, luotetta-
va valmistaja, korkea laatu, näyttävä mal-
li, edustajan aktiivisuus, hyvät kokemuk-
set, toimintavarmuus, keittiö kuului talo-
pakettiin, tunnettu valmistaja, tuotetakuu, 
edullinen hinta ja asennuspalvelu. Sen si-
jaan tuttavan tai asiantuntijan suosittelul-
la tai ympäristömyönteisyydellä ei tilasto-
jen mukaan näyttänyt olevan suurtakaan 
merkitystä.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto, 
Kouvolan Asuntomessut

Keittiö ei mene pois muodista

Jukkatalo Aina keittiökalusteet olivat Novartin mallistoa. Laatoitus oli edelleen 
yksittäisistä materiaaleista suosituin vaihtoehto Kouvolan asuntomessukohteissa. 
Perinteisen metrolaatoituksen tai tiililadonnan sijaan laatat voi asentaa pystyyn 
tai käyttää kolmiulotteisia laattoja tuomaan syvyyden tuntua keittiöön.

Virkkulan kylän esimerkkiasunnon keittiön oli toteuttanut 
Kite-kaluste. Keittiössä ovet Kensapuu Tuuba, valkoinen, 
Helakeskus väliosa Alucolvy väri Shampanja, 
Ecolam laminaattitaso + tukikahva.

Talo Korean upea musta keittiö sopi muuten vaaleaan ja valoi-
saan kotiin hienosti. Modernissa keittiössä oli aamiaiskaappi 

ja saareke. Valon kulku ja maisemat oli suunnittelussa huomi-
oitu hienosti sekä välitilan että saarekkeen välisissä ikkunois-
sa. Keittiötä hallitsi puuseppä Pasi Pöljön tekemä ruokapöytä.
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Kontiolahdella toimiva 5 hengen puusepänverstas Puuar-
tisti toteuttaa saunatilat peliyhtiö Supercellin uusiin toimi-
tiloihin Helsingin Jätkäsaaren Wood City -puukortteliin. Ky-
seessä on Puuartistille merkittävä, jopa 3 henkilötyövuoden 
projekti, joka käynnistyy nyt materiaalihankinnalla – etsin-
nässä on myrskyn kaatamia kuusia, joiden juurakoita käy-
tetään saunatilojen toteuttamisessa innovatiivisella tavalla.

Normaalisti energiapuuksi menevä kuusenjuurakko on itse 
asiassa inspiroiva raaka-aine todella uniikkien saunojen to-
teuttamiseen. Saunanlauteissa hyödynnetään kuusen juu-
rakon luonnollista lähelle 90-asteen kulmaa. Mitään liitok-
sia ei tarvita. Vastaavia toteutuksia ei ole maailmaltakaan 
meidän tiedossamme, kertoo Puuartistin perustaja ja pää-
suunnittelija, 29-vuotias Miikka Kotilainen. Supercellin ja 
Puuartistin yhteistyö on muotoutunut luontevasti. Peliyhtiö 
vakuuttui projektipäällikkö Janne Saarisen mukaan:

- Puuartistin intohimosta omaan ammattiinsa ja yrittämi-
seen, nuorekkuudesta, autenttisen puusepän ammattitai-
dosta ja halusta tehdä laadukas ja käytännöllinen loppu-
tulos. 

Miikassa oli selkeä palo ja intohimo tehdä laadukasta se-
kä pitkäkestoista yhteistyötä, ja toteuttaa meille tarpeen 
mukaiset saunat omalla käsityöllä. Tarkoitus on suunnitel-
la sekä toteuttaa perinteinen suomalainen savusauna uu-
distetulla konseptilla sopimaan moderniin toimistokiinteis-
töön, kertoo Saarinen. 

Nyt saunaprojekti on materiaalinhankintavaiheessa. Puuar-
tistin tavoitteena on löytää tänä syksynä ennen lumien tu-
loa satakunta kuusenrunkoa, jotka ovat kaatuneet juuriltaan 
myrskyn seurauksena. Juurakoita etsitään järkevien kulku-
yhteyksien päästä Pohjois-Karjalasta ja tarvittaessa kauem-
paa. Puumateriaalin alkuperä kiinnostaa myös tilaajaa, sillä 
Supercellin edustajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tulla 
seuraamaan kantojen käsittelyä paikan päälle Itä-Suomeen. 

Olemme jo löytäneet ensimmäiset parikymmentä kantoa, 
mutta lisää tarvitaan. Tässä on metsänomistajille hyvä ti-
laisuus saada materiaali oikeasti erikoiseen hyötykäyttöön 
energiapuukohtalon sijaan, kertoo Kotilainen.

Puuartisti toteuttaa 
Supercellin saunatilat
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Bye bye, monotony: now infinite variety comes to drawers and pull-outs! With attractive designer 

profiles from Hettich. Differentiating has never been as easy! Always another look. Always with 

stunning effect. Always cost-efficient. 

www.hettich.com

Designer profiles for your new varied lineup:
InnoTech Atira drawer system
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Hämeenkyrön Ikkunatehtaan tuotantoa 
oli myyty eteenpäin tuhannen ikkunan 
verran, kun tuli nieli ahnaasti kaiken. Ai-
noa jäljelle jäänyt rakennuksen osa oli toi-
misto, sen raunioille astui 2016 toimitus-
johtajaksi Olli Toiviainen, medianomi ja 
alan konkari. Rajussa tulipalossa kesä-
kuussa 2015 tuhoutunut tehdas raken-
nettiin uusiksi vuodessa. 

- Ikkunoista ja puusepänteollisuudesta 
en tuolloin tiennyt juuri mitään, toimitus-
johtaja Toiviainen myöntää. Kosketuspin-
taa hänellä kuitenkin oli tehtaaseen, oli-
han hänen isänsä Jouko Toiviainen yksi 
Hämeenkyrön Ikkunatehtaan osakkaista. 
Ihan kokonaan toiminta ei katkennut tuli-
palon jälkeen, sillä yritys jatkoi asiakkait-
tensa palvelua organisoimalla korvaavat 
toimitukset yhteistyökumppanien kans-
sa.  Onnettomuuden jälkeen uskollisim-
mat asiakkaat palkitsivat hyvän toimitta-
jan sanomalla, että sovitaan se toimitus 
sitten, kun rakennatte uuden tehtaan. Yri-
tys valmistaa mittatilauksena alumiiniver-
hoiltuja puuikkunoita sekä puuverhoiltuja 
ja kiinteitä ikkunoita¨. 

Digitalisaation tuoma 
mahdollisuus
Kun nollasta aloitetaan, on mahdollisuus 
tehdä suoraan muutoksia, joiden tekemi-
nen olisi ollut vaikeampaa tuotannon ol-
lessa käynnissä.
- Jokainen tuotantoprosessi pitää sisäl-
lään pullonkauloja, joita kehitetään pa-
la kerrallaan. Se merkitsee aina sitä, että 
tuotanto on silloin vajaalla käytöllä tai kat-
kolla, kuvaa Toiviainen osuvasti. Täysin 
uuden rakentaminen antoi mahdollisuu-
den korjata kaikki ”pullonkaulat” kerral-
la. Vuoden päästä Hämeenkyrössä toimi 
maan notkein digitaalinen ikkunatehdas.

Vaikka digitalisaation kasvu oli vaikeaa 
1980-luvulla, sen voidaan kuitenkin kat-
soa alkaneen tuolloin. Digitalisaatio tar-
koittaa digitaalisen tietotekniikan yleisty-
mistä toiminnoissa. Tuotantotehtaalla se 
tarkoittaa koneiden digitalisaatiota sekä 
käyttäjien digitalisaatiota. 
- Digitaalisuus on aina mahdollisuus eikä 
uhka, Toiviainen jatkaa. Tuotannot digita-
lisoituvat nyt vauhdilla, eikä kehitykses-
tä kannata jäädä pois. Kokonaisratkaisuja 
myyvä Penope valikoitui tuolloin Suomen 
moderneimman ikkunatehtaan konetoi-
mittajaksi. 

- Digitalisaatio ei ole koskaan valmis, sii-
nä on jatkuvasti kehitettävää, Toiviainen 
muistuttaa.

Vuoden maakunnallinen 
yritys 2016
Hämeenkyrön Ikkunatehdas valittiin vuo-
den maakunnalliseksi yrittäjäksi Pirkan-
maan Yrittäjien syysgaalassa syksyllä 
2016. Valintakriteereissä yritystä kiiteltiin 
erityisesti korkeasta laatutasosta, rohkeu-
desta ja sisukkuudesta. Uusi tehdas val-
mistui toukokuussa 2016. 

Teksti ja kuva: Tuula Uitto

Näyttävä Smart Deco
Saatavana tyylikkään mustana 

tai ajattoman valkoisena

Enjoy 
your kitchen

Always prepared

Box Center
Täydellisesti
organisoitu

www.helakeskus.fi www.franke.fi

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

Hämeenkyrön Ikkunatehdas 
tuhkasta huipputuotantoon vuodessa

HÄMEENKYRÖN IKKUNATEHDAS OY Vuonna 1992 perustetun Hämeen-
kyrön Ikkunatehdas Oy:n liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa 2018 ja se 
työllisti 17 henkilöä.  Liikevaihto nousi 25,3 prosenttia. Tilikauden tulos 
oli 277 000 euroa ja liikevoittoprosentti oli 5,7. 
Yhtiön omavaraisuusaste oli 43 prosenttia.
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Näyttävä Smart Deco
Saatavana tyylikkään mustana 

tai ajattoman valkoisena

Enjoy 
your kitchen

Always prepared

Box Center
Täydellisesti
organisoitu

www.helakeskus.fi www.franke.fi
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u  Habitare

Habitare on Suomen johtava huonekalu-, 
design- ja sisustustapahtuma. Yksi Habi-
taren tärkeimmistä tehtävistä on tuoda 
esiin uuden suunnittelijapolven ajatuk-
sia ja töitä. Habitaren mielenkiintoisim-
pia osioita on alan koulujen osasto, jossa 
opiskelijoiden töitä on esillä.

Ei ole sattumaa, että Habitare järjestetään 
syyskuussa, sillä kodin sisustus kiinnos-
taa eniten juuri ennen pitkää talvea. Jo-
kaisessa Habitaressa on oma teema, vii-
me vuonna se oli juuret, tänä vuonna mie-
lentiloja.

Äkkiä se kuulostaa aika abstraktilta, mut-
ta Habitaren ohjelmajohtaja perustelee 
teemaa hyvin.

- Koti on siellä, missä ihmisellä on mie-
lenrauha, siksi keskitymme tänä vuonna 
mielenrauhaan, onnellisuuteen ja kotoi-
suuteen, Laura Sarvilinna sanoo.

Suomalaiselle huonekaluvalmistajalle Ha-
bitare on lähes ainoa suuri näyttämö, jos-
sa esitellä tuotteitaan Suomessa. Habita-
ren jälkeen toivo suomalaisen huonekalun 
ja uusien suunnittelijoiden töiden menes-
tyksestä kasvaa. Ihmisiä huolettaa nyt il-
mastonmuutos, mikä tuo ajatusta myös 
huonekalujen ekologisuuteen. Ihmiset 
vaativat kalusteilta laatua, kestävyyttä 
ja osa jopa kierrätettävyyttä. Ainakin pu-
heissaan, sillä arjessa tämä ei vielä näy. 
IKEAT, JYSKIT ja MASKUT haukkaavat 
vielä ison osan huonekalumarkkinoista. 

”Ihmisillä pitäisi soida hälytyskellot pääs-
sä, jos Euroopassa suunniteltu ja Kiinas-
sa tehty tuoli maksaa Suomeen toimitet-
tuna 50 euroa. Tuotteen tuotantoketju ei 
voi olla terveellä pohjalla”. kuten sisustus-
arkkitehti Jonna Laajisto toteaa Helsingin 
Sanomien artikkelissa.

Suomalaisen huonekalun pitäisi saada 
tuotemerkki, jossa kalusteen koko tuotan-
toketju olisi kuvattu selkeästi.  Mitä isom-
maksi ympäristöymmärrys ja huoli kas-
vaa, sitä suuremmaksi kasvaa myös kysy-
mys, mihin tarvitsemme lisää tavaraa. Ja 
kun kotiin tarvitaan uusi huonekalu, sen 
voi hankkia harkiten läheltä, maksaa sii-
tä enemmän ja pitää sitä kauemmin. Uu-
siutuvien materiaalien käyttö sekä huone-
kaluissa että pakkausmateriaaleissa, ma-
teriaalihävikin minimointi ja logistiikan 
tehostaminen pienentävät huonekalujen 
valmistuksen hiilijalanjälkeä.

Uutuuksia ja optimismia 
Habitaressa 100 vuotiaan Korvenrannan osasto oli 

hieno ja upean yhteistyön tulos. Habitaressa 
2019 vieraili 57 124 kävijää.

Pty:n eläkkeellä olevan Tapani Tuohiniemen kiinnostus 
alaan ei ole päättynyt. Habitaren tarjontaan tutustu-
massa hän oli ystävänsä Erna Rosenbergin kanssa.

Ukkopuun Krista ja Lauri Laitinen ehtivät muuton 
keskeltä Habitareen. 

Suomalainen huonekalu
-sunnittelukilpailu

Habitaressa julistettiin Suomalainen huo-
nekalu -suunnittelukilpailu. Puuteolli-
suusyrittäjät ry yhteistyössä Ornamo ry:n 
kanssa haluavat nostaa suomalaisen huo-
nekaluteollisuuden, valmistuksen ja suun-
nittelutyön laadun näkyville, järjestämäl-
lä yhdessä ympäristöministeriön kanssa 
suomalaisen huonekalun suunnittelukil-
pailun. Huonekalu- ja puusepänteollisuus 
on yhä edelleen merkittävä teollisuuden 
ala Suomessa ja teollisuus tarvitsee kor-
keatasoista suunnitteluosaamista. 

Kuvakooste Habitaresta: 
www.puuviesti.fi
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Suomalaisia 
huonekaluja Turusta

Vuoden iloisin yllättäjä on tänä vuonna 
perustettu turkulainen Huonekalu Pitula. 
Niin valitettavaa kuin se onkin, suoma-
lainen osaaminen alkaa kadota ja suurin 
osa tuotannosta siirretään ulkomaille kus-
tannussyistä. 

- Haluan kuitenkin Huonekalu Pitulassa 
panostaa kotimaiseen käsityöhön asiak-
kaita kuunnellen, sanoo yrittäjä Susan-
na Pitula.

Ammattitaito on yksi tärkeimpiä myyjän 
ja yrittäjän ominaisuuksia. Pienessä kivi-
jalka myymälässä pitää pystyä myymään 
tuotteita, mitä ei fyysisesti ole esillä. 

- Olen itse vahvasti mukana tuotteiden 
suunnittelussa ja malliston kehittämises-
sä. Haluan valmistaa tuotteita, joiden ta-
kana voin seistä ja joihin itse uskon, hän 
jatkaa. Yrittäjänä tämä kaikki on mahdol-
lista.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILU-  
JA LAMINAATTIPINTOJA

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340

Huonekalutehdas 
Seppänen Oy:n Kimmo 
Seppänen on kasvattanut 
yrityksen liikevaihdon 
lyhyessä ajassa lähes 
miljoonaan euroon. 
HKL Seppäsen huoneka-
luja oli esillä Valantin ja 
Iskun osastolla. 

Huonekalu Pitulan kotimaiset sohvat 
olivat ensimmäistä kertaa esillä Habita-
ressa. Seinän muodosti Jukolandin upea 
seinäkuva yrittäjäpariskunnasta.

Salla Heinänen ja Janne Liias julkistivat yhteistyössä 
järjestettävän suuren muotoilukisan.

XAMKin huonekalusuunnitelun osastolla oli 
paljon puisia huonekaluja. Tässä Marika 
Rauhamäen Nousu, materiaalina teräs ja tammi.
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  u PUUMESSUT

Maailma digitalisoituu ja myös 
puusepänteollisuudessa di-
gitalisaatio on monessa yri-
tyksessä melko pitkällä. Alan 
edelläkävijöillä on tyypillises-
ti käytössään toimialalle eri-
koistunut toiminnanohjausjär-
jestelmä ja usein myös mark-
kinoinnin automaatiojärjes-
telmä. Mittatilaustuotteisiin 
pohjautuvilla aloilla kuten ik-
kuna- ja oviteollisuudessa 
päivittäisen toiminnan ohjaa-
misessa ja optimoinnissa tie-
tojärjestelmä on lähes välttä-
mätön. Toiminnanohjausjär-
jestelmä nopeuttaa toimintaa, 
parantaa toiminnan laatua se-
kä vähentää rutiinitöitä ja ma-
teriaalihukkaa.
- WinPlan on esimerkki ikku-
na- ja oviteollisuuden tarpei-

siin kehitetystä toiminnanoh-
jausjärjestelmästä, joka on 
laajasti käytössä Suomessa 
ja Ruotsissa. Se on pitkän ke-
hitystyön tulos ja me DB-Ma-
nagerissa kehitämme järjes-
telmää jatkuvasti aktiivises-
ti yhdessä toimialan yritysten 
kanssa, kertoo toimitusjohtaja 
Rauno Uusitalo. WinPlan si-
sältää alan vaatimat erityiso-
minaisuudet ja olisi vaikea 
kuvitella, että ikkuna- ja ovi-
tuotantoa voisi pyörittää te-
hokkaasti niin sanotulla ylei-
serpillä tai excelillä. 
- WinPlan parantaa todistetus-
ti asiakkaidemme tehokkuut-
ta, tuottavuutta ja kannatta-
vuutta. WinPlanilla voit opti-
moida operatiiviset toiminnot 
ja automatisoida rutiinit. Näin 

sinulla jää enemmän aikaa 
omaan ydinliiketoimintaan, 
hän jatkaa.
- WinPlan-ohjelmisto on mo-
dulaarinen ja siten tarvitta-
va kokonaisuus voidaan valita 
tarpeiden mukaan – olet sitten 
yksittäinen ikkunoiden jälleen-
myyjä tai pyörität kokonaista 
ikkuna- ja ovituotantoa, Uu-
sitalo selventää. WinPlan si-
sältää muun muassa kustan-
nus- ja hinnastopohjaisen tar-
jouslaskennan, kuvalliset tar-
joukset ja tilausvahvistukset 
asiakkaalle, raportoinnin tar-
jous- ja tilauskannasta, työ-
paperit, työstökoneohjaukset, 
varastonvalvonnan, ostotila-
ukset, tuotannon sarjoituksen, 
tehtaan kuormituslasken-
nan, lähetystoiminnot, lasku-
tuksen, jälkimarkkinoinnin ja 
asennustoiminnan hallinnan.

Palvelee myyntiä,
osastoa ja tuotantoa
Esimerkiksi varastonhallinnas-
sa WinPlan palvelee myyntiä, 
ostoa ja tuotantoa. Palveluta-
so, toimitusvarmuus ja varasto 

voidaan tasapainottaa oikein, 
kun tarpeelliset myynnin, os-
ton ja tuotannon tiedot ovat 
saatavilla. Järjestelmä muo-
dostaa ostotilausehdotukset 
automaattisesti myyntitila-
uksista tai varastonimikkeis-
tä riittävyystarkastelun perus-
teella. 
- Ostot voidaan automatisoi-
da siten, että muodostettu ti-
lausehdotus hyväksytään ja lä-
hetetään sähköisesti toimitta-
jan tietojärjestelmään. Ajan-
tasainen ja ennakoiva tieto 
materiaalitarpeista auttaa vä-
hentämään yritykseen sitou-
tuneen käyttöpääoman mää-
rää, Rauno Uusitalo DB Ma-
nagerista kertoo. Toimittaja- ja 
nimikeluettelot sekä tilaus- ja 
hintahistoriat mahdollistavat 
toimittajien kilpailuttamisen, 
jolloin voidaan alentaa muut-
tuvia kustannuksia ja varmis-
taa myytävien tuotteiden kil-
pailukyky.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: DB Manager

Toiminnan tehostaminen 
puusepänteollisuudessa

Toimitusjohtaja Rauno Uusitalo
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HI-MACS komposiittikivi on saumaton sekä helppohoitoinen taso- ja kalustemateriaali, joka soveltuu kotiin 
ja julkisiin tiloihin, mm. hotelleihin, ravintoloihin, toimistoihin, sairaaloihin sekä laivoihin. 
2019-2020 uutuuksia: tumma, supermuovautuva Intense Ultra, lineaarinen Strato sekä Marmo ja Concrete.

Runsas valikoima myös pikapalveluna suoraan Nurmijärveltä. Kysy lisää!

Puuviestin osastolla oli panostettu kierrätet-
tävyyteen ja kestävyyteen. Osaston seinät 
oli ER-Pahvityöllä 4-väri tulostettuja pah-
viarkkeja, kalusteet oli lainattu alan puuse-
pänteollisuusyrittäjiltä. Erityistä kiinnostus-
ta herätti Puulonin ”saarekesänky” joka pi-
täisi messuvieraiden mielestä integroida jo-
kaiseen opiskelijayksiöön. 
Osastolla nähtiin viime kerran tapaan IKA-
TAN hienopuuseppä opiskelijat Henriikka 
Kontimo ja Eemi Rahikainen, paitsi esitte-
lemässä Puuviesti -lehteä, myymässä myös 
Puuviestin välissä julkaistavaa IKATAN 
puuosaston liitelehteä. IKATA haluaa edel-
leen kouluttaa hienopuuseppiä alalle, jonka 
se uskoo pärjäävän myös tulevaisuudessa 
erikoisosaamisellaan. 
- Yhteistyö IKATAN hienopuuseppien opet-

tajan Arto Anetjärven kanssa on jatkunut jo 
vuosia, päätoimittaja Tuula Uitto kertoo. Yh-
teistyötä on tehty tilaisuuksien, messujen ja 
Tukholman huonekalumessujen osalta.
- Järjestämme nytkin yhteistä ”puuseppä-
risteilyä” Tukholman huonekalumessuille. 
Toivomme mukaan paljon oppilaita, mutta 
myös alan puuseppiä ja yrittäjiä osallistuu, 
hän jatkaa.
Puuviestin osastolla oli mahdollisuus osal-
listua kilpailuun, jonka palkinto oli viikon 
loma SOTKAMO-VUOKATIN alueella PKY 
– Travelin laadukkaassa lomahuoneistossa. 
Kilpailussa kysyttiin - Mistä haluaisit lukea 
Puuviestistä. Vastauksia tuli runsaasti. 
- Olemme nyt 30 vuotta tehneet Puuviestiä 
(aiemmin Woodworking – Puuntyöstö WIN), 
on aika tehdä siihen sisällöllinen muutos, 

joka vastaa aitoon tarpeeseen, sanoo Tuu-
la Uitto. 
- Otamme ehdotuksia lisää, ihan villejäkin 
ideoita mielellämme vastaan tämän syksyn 
ajan, Uitto jatkaa. Hän toivoo, että nuoret 
puusepät innostuisivat vastaamaan, sillä 
heille ei suoranaisesti ole omaa julkaisua. 
Lisäksi Puuviesti aikoo kehittää nettisivu-
jaan yhä vuorovaikutteisimmiksi. Ideoita voi 
lähettää osoitteeseen aineistot@puuviesti.
fi. Lisätietoja aiheesta: www.puuviesti.fi

Puuviestin osastolla oli säpinää

Puuviestin osastolla opis-
kelija Eemi Rahikainen, 
osaston kalustanut Jaak-
ko Järvi, Tuula Uitto, opis-
kelija Henriikka Kontimo, 
opettaja Arto Anetjärvi ja 
Puuviestin ilmoitusmyyjä 
Kaarina Julkunen.

Puumessujen kilpailun-
arvonnassa viikon loman 

Sotkamo-Vuokatissa 
voitti Lauri Lehtinen, Helsingistä. 
Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

u  Puumessut 2019
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Puuosastolla onnistuu kaikki!
Tästä lausahduksesta lähti käyntiin mei-

dän ensimmäinen opiskeluvuotemme 
Ikaalisten käsi- ja taideteollisen oppilaitok-
sen (IKATA) hienopuusepän ammattiosas-
tolla. Inspiroiva ja mielenkiintoinen oppi-
misympäristö antaa pontta omille ideoil-
le ja rohkaisee jo opiskeluaikana tekemään 
yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa.

Vuodesta 1953 lähtien osastoltamme on val-
mistunut maan huippuosaajia monipuoli-
siin työtehtäviin aina tuotantotyöntekijöis-
tä toimitusjohtajiin. Osastomme ammatti-
taitoiset ja kokeneet opettajat ovat aikaan-
saaneet sen, että valmistuttuaan opiskelijat 
omaavat ajantasaisimmat tiedot ja taidot. 
Tänä vuonna hienopuusepän opinnot aloit-
ti 13 opiskelijaa, joilla kaikilla on omanlai-
sensa tausta. Ikäjakauma on laaja, sillä tä-
näkin vuonna opiskelijoita on 16-vuotiaasta 
50-vuotiaaseen. Oppimisen kannalta tällai-
nen ryhmä on paras mahdollinen.

Suomessa toimii entisten IKATAlaisten 
puualan huippuyrityksiä kuten Keittiöteh-
das Karamelli, joka tekee mittatilaustyönä 
puisia keittiöitä. Muita IKATAlaisten yri-
tyksiä ovat Kraa Kraa, Puulon ja Nukku-
ville. He omalla osaamisellaan inspiroivat 
meitä uusia opiskelijoita ja tarjoavat ku-
luttajille käsintehtyjä vaihtoehtoja. Ar-
vostuksen kasvaessa käsityötä kohtaan 
kuluttajien ja tuottajien välille muodos-
tuu tiiviimpi suhde. Näin ollen kuluttaja 
saa helpommin tietoa ostamiensa tuot-
teiden taustoista ja pystyy vaikuttamaan 
valinnoillaan ympäristöönsä.

Mutta miksi valita   
käsityönä tehty tuote?
Käsityönä tehty huonekalu on usein 
monin kerroin kestävämpi jo sen huol-
tomahdollisuuksien vuoksi ja usein 
yksilöllisesti tehtyyn tuotteeseen on 
erilainen tunneside kuin kaupasta 
ostettuun. Käsityönä teettämällä saat 
tuotteesta juuri sellaisen kuin haluat 
ja usein tekijä löytyy läheltä, jolloin 
tuote on myös läpinäkyvämpi eetti-
syyden ja ekologisuuden kannalta. 
Esimerkiksi monelta löytyy kotoaan 
perintökalleutena isoisän tekemä 

keinutuoli, jonka haluaa säilyvän omillekin 
jälkeläisilleen sitä oikein huoltamalla. 

Kuluttaja voi omilla valinnoillaan tukea suo-
malaista käsityötä ja opiskelua. Moni ei vält-
tämättä ole tietoinen mahdollisuudesta tila-
ta IKATAlta samoja palveluja kuin yksityi-
siltä palveluntarjoajilta. Opiskelijat toivo-
vat monipuolisia asiakastöitä, joiden kautta 
uudet työtehtävät tulevat tutuiksi. Opiske-
lumme aikana tutustumme jo varhaises-
sa vaiheessa mm. koneiden huoltoon, puu-
materiaalin hankintaan ja kuivaukseen, se-
kä tuotteen hinnoitteluun. Näitä tietoja täy-
dennämme erilaisilla puualan messuilla ja 
yrityksissä vierailemalla. Kokonaiskuvan 
hallinta on tähtäimessä heti ensimmäisestä 
vuodesta lähtien, oli tulevaisuuden suunni-
telmissa sitten yksityisyrittäjyys tai tuotan-
totyöntekijänä toimiminen. Tulevaisuuden 
tekijöinä meidän täytyykin kiinnittää yhä 
enemmän huomiota, miten vaikutamme 
omilla valinnoillamme ympäristöön.

Tulevaisuus on auki, 
valitse viisaasti!
Teksti ja kuvat: 
Susanna Mäenpää, 
Severi Kärki, 
Ari Karjalainen

Suomessa toimii entisten IKATAlaisten 
puualan huippuyrityksiä kuten 
das Karamelli
puisia keittiöitä. Muita IKATAlaisten yri-
tyksiä ovat 
ville
meitä uusia opiskelijoita ja tarjoavat ku-
luttajille käsintehtyjä vaihtoehtoja. Ar-
vostuksen kasvaessa käsityötä kohtaan 
kuluttajien ja tuottajien välille muodos-
tuu tiiviimpi suhde. Näin ollen kuluttaja 
saa helpommin tietoa ostamiensa tuot-
teiden taustoista ja pystyy vaikuttamaan 
valinnoillaan ympäristöönsä.

Mutta miksi valita   
käsityönä tehty tuote?
Käsityönä tehty huonekalu on usein 
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Käsin tekemisestä ja 
käsin kokemisesta
Puisen huonekalun tai esineen tekemisen 

prosessia voi kuvailla monin tavoin. Yk-
si tapa on ajatella sitä  ihmiseen tutustumi-
sena: ihmisen käyttäytymisen, kauneuden-
tajun, mittasuhteiden, painon ja tyypillisten 
liikeratojen kanssa tekemisissä olemisena. 
Kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukonen kir-
joittaa kirjassaan Vasara ja hiljaisuus siitä, 
miten käsin tekeminen tekee samalla jotain 
tekijälleen: tekemisen lopputuloksena ei ole 
vain esine, vaan käsiään käyttäessään ihmi-
nen ymmärtää samalla jotain lisää itsestään.  

Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta hieno-
puusepäksi. Samalla työskentelen kuvatai-
teilijana. Teen useimmiten katsojan kanssa 
vuorovaikutuksessa olevia tilateoksia ja per-
formansseja. Ihmisen kädet on aihe, jonka 
parissa olen työskennellyt paljon. Olen piir-
tänyt katsojien käsiä. Olen pyytänyt katsojia 
käyttämään omia käsiään osana teoksiani, 
ja antanut katsojien koskettaa käsiäni. Olen 
tehnyt teoksen, jossa olen pyytänyt ihmisiä 
kirjoittamaan minulle nimettöminä, mikä on 
merkityksellisin asia, mihin he ovat koskaan 
käyttäneet käsiään.

Ajattelen taideteoksiani usein muotoilun 
lähtökohtien kautta, eräänlaisina visuaalisi-
na ja tilallisina käyttöliittyminä, joiden tar-
koitus on tarjota katsojalle kokemus. Olen 
monta kertaa pohtinut taideteoksen ja tuot-
teen eroa, ja muotoilijana ja taiteilijana ole-
misen eroa. Pyörittelen teoksiani usein pit-
kään ajatuksissa ja rakennan ne käsitteelli-
sesti kokoon ennen kuin annan niille fyysi-
sen muodon. Olen viime vuosina yrittänyt 
suunnata tekemistäni niin, että työskenteli-
sin enemmän myös materiaalilähtöisesti, sil-
lä olen kaivannut käsillä työskentelyn konk-
reettisuutta ja käsillä ajattelua.

Siksi aloitin muutama vuosi sitten japani-
laisen vesiväripuupiirroksen opettelun. Ve-
siväripuupiirroksessa puulaatalle kaiverre-
taan kuva, joka vedostetaan käsin ohuelle 

japaninpaperille vesiliukoisia väre-
jä käyttäen. Kiinnostavinta itselle-
ni oli painolaattojen kaivertaminen: 
erilaisten pienten talttojen käyttä-
minen ja sen ymmärtäminen, kuin-
ka paljon puun lajilla ja laadulla on 
vaikutusta lopputulokseen. Ihai-
lin opettajani omistamia, vanhoja 
japanilaisia kirsikkapuisia paino-
laattoja. Japanissa kaivertajat oli-
vat ennen oma ammattikuntansa 
ja vedostajat omansa, koska aja-
teltiin että ihmiselämän aikana 
ei ole mahdollista oppia molem-
pia prosesseja tarpeeksi hyvin. 
Nyky-Japanissa ei enää kasva 
entisen veroista kirsikkapuuta: 
niiden kaivertajien tasolle, jot-
ka saattoivat kaivertaa kymme-
nen hiuskarvaa millin leveydel-
le, ei nykyään enää voi päästä.

Kiinnostus puupiirrokseen sai minut kiin-
nostumaan puusta materiaalina. Tilasin 
puusepiltä tilateoksiini osia, koska en niitä 
itse osannut tehdä. Lopulta kiinnostus muo-
toiluun ja puuhun kasvoi haluksi opiskella 
hienopuusepän ammattiin, jotta voisin sekä 
työskennellä puuseppänä että käyttää puu-
ta materiaalina teoksissani.

Kuvanveistäjä Kain Tapper toivoi, että hä-
nen puuveistoksiaan ’katsottaisiin’ ensisijai-
sesti käsin. Ihminen kokee maailmaa käsien-
sä ja laajemmin koko kehonsa kautta. Ympä-
rillä olevien esineiden muoto ja tuntu vaikut-
taa siihen millaiseksi kokemus muodostuu ja 
millaisia muistoja se saa aikaan. Miltä tun-
tuu vaikkapa pyöritellä pientä, käsin tehtyä 
rasiaa käsissään, tai nojata kyynärpäitään 
vankkatekoiseen pöytään? Miksi jokin itsel-
le uusi esine tuntuu lähtökohtaisesti tutum-
malta kuin toinen? Samoin kuin taiteilijana 
olen kiinnostunut tuottamaan katsojalle ko-
kemuksen, olen hienopuusepäntyössä erityi-
sen kiinnostunut siitä, millaisen kokemuk-

japaninpaperille vesiliukoisia väre-
jä käyttäen. Kiinnostavinta itselle-
ni oli painolaattojen kaivertaminen: 
erilaisten pienten talttojen käyttä-
minen ja sen ymmärtäminen, kuin-
ka paljon puun lajilla ja laadulla on 
vaikutusta lopputulokseen. Ihai-
lin opettajani omistamia, vanhoja 
japanilaisia kirsikkapuisia paino-
laattoja. Japanissa kaivertajat oli-
vat ennen oma ammattikuntansa 
ja vedostajat omansa, koska aja-
teltiin että ihmiselämän aikana 

Kiinnostus puupiirrokseen sai minut kiin-

sen jokin tekemäni huonekalu tai esine voi 
ihmisessä saada aikaan.

Henriikka Kontimo on valmistunut 
Kuvataideakatemiasta 2008. 
Hän työskentelee tällä hetkellä kahden 
kuukauden ajan Koneen säätiön 
taiteilijaresidenssissä Saaren kartanossa, 
jossa hän keskittyy uuden taideteoksen 
valmistamisen lisäksi pohtimaan 
hienopuuseppänä työskentelyn eettisiä 
ja ekologisia puolia ja tapoja yhdistää 
taiteiijana ja hienopuuseppänä toimiminen.

Teksti ja kuva: 
Henriikka Kontimo

Mikä on merkityksellisin 
asia, mihin olet koskaan 
käyttänyt käsiäsi?

Sasky/IKATA -Sinustako Puuseppä Puuosaston 2019 lehti
Kustantaja: Kristalli-julkaisut • Paino: Eco-Print Oy • Painos: Puuviestin levikki + 100 kpl lisäpainos
Toimitus: IKATAn puuseppä oppilaat, Tuula Uitto
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Puuntyöstökoneita jo 31 vuotta.
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Erikoisesittelyssä 
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amore moottorisänKy

aKtiivituoli
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• takana avustajan kahva
• ristiselän tuki
• ergonomisesti 
  muotoiltu 
  kyynärnoja
• useita 
  pinta- ja väri-
  vaihtoehtoja

• säätöpohjalla
• hissipohjalla

TArjous

Sopii myös
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        www.eurotec.fi

Graafisen suunnittelun opinnot ovat monipuolinen setti 
nykypäivän osaamista ja oman visuaalisen silmän kehittä-
mistä. Graafinen suunnittelija on viestinviejä, joka toteut-
taa visuaalisia kokonaisuuksia niin printtiin kuin nettiin. 
IKATAn Grasulla näitä asioita harjoitellaan tekemällä; en-
simmäinen opiskeluvuosi menee pienempien harjoitus-
töiden parissa, kakkosvuonna opiskelijat pääsevät jo hy-
vin projektityöskentelyn makuun. Tämänhetkisillä toisen 
vuoden opiskelijoilla on jutun kirjoitushetkellä työn alla 
erään kotimaisen artistin debyyttilevyn visuaalinen ilme. 
   Itselleni pitkäjänteinen työskentely on ollut haastava, mutta 
onnistumisen hetkillä palkitseva kokemus. Töitä  tulee tuijo-
teltua useampia viikkoja. Tälla alalla täytyy luoda niin vahva 
konsepti, että työskentelyä jaksaa jatkaa sellaisinakin päivinä, 
kun ei innosta. Tärkeää on luottaa omaan osaamiseen ja nä-

kemykseen, mutta osata myös ottaa opettajilta ja opiskeluto-
vereilta tuleva kritiikki vastaan.
   Sama päti tämän liitteen taittoprosessiin. Erinäisten kokei-
lujen ja mutkien kautta päädyimme taittajaparini Salla Koivu-
sen kanssa moderniin ja rentoon ulkoasuun.  
”Tämän lehden taitto oli sopivan haasteellinen projekti. Oli 
kiva päästä tekemään jotain, mikä menee oikeasti printtiin ja 
julkaisuun”, Salla kommentoi. 

Teksti: Siiri Kauhanen
Kuvitus: Salla Koivunen

Tämän liitteen ovat taittaneet IKATAn Graafisen suunnittelun 
opiskelijat, Salla Koivunen ja Siiri Kauhanen.

Grasun terveiset
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Kehdosta puupalttooseen
Elinikäinen oppiminen ja kestävä kehitys 

ovat nykypäivää. Olen onnellinen saa-
dessani omalta osaltani osallistua näihin tal-
koisiin elämäni puolessa välissä (tavoitteena 
100 v).  Olen nyt parhaassa mahdollisessa 
paikassa, IKATA:n hienopuuseppäosastolla, 
kehittämässä ja laajentamassa ammattitai-
toani. Aikaisemmin olen opiskellut entisöin-
timaalariksi ja kuvataiteilijan AMK- tutkin-
to on myös takataskussa. Vaikka en ole suo-
ranaisesti näissä ammateissa toiminut, olen 
saanut hyödyntää kaikkea oppimaani varsi-
naisessa työssäni rakennusrestauroinnin pa-
rissa. Hienopuusepäntaidot ovat oleellinen 
lisäbonus ammattitaitopankkiini ja avaa var-
masti uusia mahdollisuuksia työelämässä.

Puu on suomalaiselle 
läheinen materiaali, joka 
on ollut läsnä koko ihmisen 
elinkaaren. Se on antanut 
turvan ja lämmön, siitä  
tehtiin tarvekalut, astiat, 
huonekalut, kulkupelit ja 
lopulta viimeiselle matkalle 
lähdettiin puupalttoossa. 

Kaikki tarvittava valmistettiin kestämään 
käyttöä ja korjauskelpoisiksi. Materiaaleja 
arvostettiin ja käytettiin viimeiseen asti, mi-
tään ei kevyin perustein heitetty pois. Seik-
ka, josta jokainen voisi oikeasti ottaa oppia 
tähän aikaan, jolloin runsaudenpula saa te-
kemään heppoisia valintoja. 

Vanhat, elämää nähneet esineet, huonekalut 
ja rakennukset kiehtovat ihmisiä. Niissä nä-
kyy käsityötaito, jälki, joka syntyy, kun tois-
toja on taustalla vähintään se 10 000. Tois-
tojen kautta kehittyy varmuus ja helppous, 
joka näkyy luontevuutena työn lopputulok-
sessa. Lisäksi puusta valmistetut tuotteet 
vainparanevat käytössä. Kuluneisuus ja pa-
tina antavat esineelle sille kuuluvan arvon, 
kuin julistaen kuinka tarpeellinen se on. 

Eri puulajien tuntemus on ollut aikanaan 
hallussa ja puut on valittu käyttötarkoituk-
sen mukaan. Kun koneita ei ole ollut käytös-

sä, on puun ominaisuuksia osattu käyttää 
hyväksi. Esimerkiksi liistelautojen tekoon 
on käytetty mahdollisimman suora- ja tiheä-
kasvuisen männyn sydänpuuta. Liistämis-
tekniikka jättää puusolukon ehjäksi ja täl-
lä menetelmällä on saatu säänkestävää lau-
taa. Kun nykypäivänä kehitellään koneita ja 
tekniikoita, pitäisi muistaa myös perinteet ja 
ottaa menneisyydestä hyväksi ja kestäväksi 
koetut menetelmät ideointiin mukaan. Vali-
tettavan usein kuitenkin asetetaan nopeus ja 
tehokkuus laadun edelle.

Hyvälaatuinen puu säilyy 
vuosisatoja ja -tuhansia. Ole-
tettavasti vanhin ihmisen 
valmistama puuesinelöy-
tö on arviolta 11 000 vuotta 
vanha Shigir-veistos. Kysei-
nen suosta löydetty veistos 
on valmistettu laskelmien 
mukaan 159 vuotta van-
hasta lehtikuusesta. Tä-
mänkaltaiset löydöt anta-
vat perspektiiviä nykyih-
miselle, joka on tottu-
nut maapallon resursseja 
tuhlailevaan kertakäyttö-
kulttuuriin. 

Ekologiset ja eettiset 
arvot tulee ottaa huo-
mioon yhä kasvavassa 
määrin myös puusepän 
teollisuudessa samoin 
kuin yksittäisen puu-
sepän verstaassa. Ar-
vot ja asenteet, jotka 
puuseppä omaa, vai-
kuttaa käytettyihin 
työskentelytapoihin 
ja valittuihin mate-
riaaleihin. Sitä kaut-
ta voi vaikuttaa myös 
asiakkaisiin ja edis-
tää parhaassa tapauksessa maapallon kan-
nalta kestävien arvojen kehittymistä. 

Puun arvostus ja kunnioitus elävänä mate-
riaalina sekä puun suomien ominaisuuk-
sien huolellinen tutkiminen ja tuntemus, 
näkyy varmasti työn lopputuloksessa tuot-
teena, josta haluaa pitää huolta ja vaalia osa-

na omaa elinpiiriään. Valmistamalla suku-
polvelta toiselle kestäviä, ajattomia tuotteita, 
jotka eivät ole sidottu alati vaihtuviin tren-
deihin, on puuseppä itse ajan hermolla.

Teksti: Tara Haukka

Hämeenkyröläistynyt, mennneisyydestä 
ammentava”torppari”, joka elää kahden 
teinipoikansa kanssa aurinkosähkön ja 
kantoveden turvin... ja talvella loistaa se 
torpparin todellinen aurinko!

Hyvälaatuinen puu säilyy 
vuosisatoja ja -tuhansia. Ole-
tettavasti vanhin ihmisen 
valmistama puuesinelöy-
tö on arviolta 11 000 vuotta 
vanha Shigir-veistos. Kysei-
nen suosta löydetty veistos 
on valmistettu laskelmien 
mukaan 159 vuotta van-
hasta lehtikuusesta. Tä-
mänkaltaiset löydöt anta-
vat perspektiiviä nykyih-
miselle, joka on tottu-
nut maapallon resursseja 
tuhlailevaan kertakäyttö-

Ekologiset ja eettiset 
arvot tulee ottaa huo-
mioon yhä kasvavassa 
määrin myös puusepän 
teollisuudessa samoin 
kuin yksittäisen puu-
sepän verstaassa. Ar-
vot ja asenteet, jotka 
puuseppä omaa, vai-

tää parhaassa tapauksessa maapallon kan-
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Ammatillinen koulutus     
ja lukiokoulutus samalle     
kampukselle Ikaalisissa
Vuonna 2020 avautuu Ikaalisissa uu-

denlainen oppimisympäristö, kun 
ammatillinen koulutus ja lukiokoulu-
tus kohtaavat Sasky koulutuskuntayhty-
män (Sasky) IDEA -kampuksella. Samal-
la tontilla tiiviissä yhteistyössä tulevat 
toimimaan Ikaalisten kauppaoppilaitos, 
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilai-
tos ja Ikaalisten lukio. 

IDEA -kampuksella toimii jatkossa 22 
koulutusalaa tarjoten uusia huikeita yh-
teistyömahdollisuuksia. Uusia moderne-
ja muunneltavia oppimisympäristöjä tu-
lee n. 2000 m2 ja jatkossa IDEA -Kam-
puksella on yli 10 000 m2 opiskelutiloja 

tarjoten lähes rajattomat mahdollisuudet 
osaamisen hankkimiselle.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut lisä-
tä toimijoiden yhteistyötä ja tiivistää Sas-
kyn toisen asteen koulutusta Ikaalisissa 
yhdelle kampusalueelle. Saskyn Ikaalisis-
sa toimivien ammatillisten oppilaitosten 
lisäksi myös Ikaalisten lukio siirtyy osak-
si Saskya v. 2020. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö varmisti lukiokoulutuksen järjes-
tämisluvan siirron syyskuussa 2019.

Uudisrakennuksen suunnittelu käynnis-
tyi huhtikuussa 2018 ja rakentaminen 
päästiin aloittamaan syyskuussa 2018. 

Arkkitehtina on toiminut Päivi Ihamä-
ki, kokonaissuunnittelu on hankittu 
Suunnittelutalo PPG Oy:lta. Rakennuk-
sen pääurakoitsija on Hämeen Remont-
titiimi Oy. Suunnitteluryhmässä on ollut 
mukana sekä Saskyn että Ikaalisten kau-
pungin edustajia. Opiskelijoiden toiveita 
on kuultu niin tilojen kuin kalustamisen 
suunnittelussa. 

Kampuksen nimestä järjestettiin keväällä 
nimikilpailu, jonka perusteella kampuk-
sen nimeksi valittiin IDEA -kampus. 

Teksti: Rehtori Joni Liukkonen
Kuvat: Sasky koulutuskuntayhtymä 
Ikaalinen IKATA

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.�  
www.markkinointivartti.�  

Millä mallilla paino- ja promotuote asiat?
KYSY TAR JOUS!

Ammatillinen koulutus     
ja lukiokoulutus samalle     ja lukiokoulutus samalle     
kampukselle Ikaalisissakampukselle Ikaalisissakampukselle Ikaalisissa
ja lukiokoulutus samalle     
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Fakta
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 

Ikata on valtakunnallinen kulttuurialan 
oppilaitos, joka on profi loitunut erikoisalojen 
kouluttajaksi ja alan koulutuksen kehittäjäksi. 
Ikata on osa SASKY koulutuskuntayhtymää.

Ammattialoja Ikatalla on kaikkiaan 17. 
Oppilaitoksessa voi suorittaa taideteollisuusalan 
perustutkinnon, artesaani (14 eri ammattialaa) 

tai media-alan ja kuvallisen ilmaisun
perustutkinnon, kuvallisen ilmaisun toteuttaja 

sekä mediapalvelujen toteuttaja. Lisäksi voi 
opiskella musiikkituotannon ammattitutkinnon, 

lauluntekijäksi tai musiikkimanageriksi.

S U O M E N  S U U R I N 
VA R A S T O V E D I N VA L I K O I M A !

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
Ikata on valtakunnallinen kulttuurialan 

oppilaitos, joka on profi loitunut erikoisalojen 

Sasky IDEA -kampus valmistuu
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Hämeenkyrön työpajalla   
on tekemisen meininki
Hämeenkyrön työpajalla ”Virrassa” puu-

työn työvalmentajina ei voisi olla pa-
remmat vetäjät kuin Ville Papu ja Jarmo 
Kirsilä, molemmat moniosaajia ja monia 
koulutuksia kahlanneet. Jarmo Kirsilä on 
muusikko, kuntohoitaja, kuntoutukseen 
erikoistunut lähihoitaja ja hienopuuseppä-
artesaani. Ville Papu on koulutukseltaan so-
sionomi ja hienopuuseppäartesaani, lisäksi 
hän on tehnyt paljon myyntityötä ja toiminut 
yrittäjänä. Tämän hetkinen työpaikka heillä 
on Hämeenkyrön kunnalla työllisyyspalve-
luiden työpajalla, joka on nimetty Virraksi. 
Palveluun sisältyy työ-, yksilö- ja ryhmäval-
mennusta sekä palveluohjausta.

- Toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää 
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä, tukea 
kokonaisvaltaisesti ihmistä erilaisissa elä-
mäntilanteissa ja edistää kuntoutumista se-
kä ammatilliseen koulutukseen hakeutumis-
ta, Jarmo Kirsilä sanoo. Puutyöt yhdistivät 
kaverukset IKATAssa, kun molemmat päät-
tivät opiskella vielä hienopuusepiksi. Pääsy-
kokeissa he istuivat yhtä aikaa, mutta kou-
lun Papu aloitti vuoden myöhemmin. Kir-
silän saattavat monet muistaa eri bändien 
rumpujen takaa, tunnetuin niistä lienee To-
pi Sorsakosken Kulkukoirat. 

IKATAn ilmapiiri oli innostava
Musiikki kulki Kirsilän mukana myös IKA-
TAssa.

- Kysyin Arto Anetjärveltä, että saanko teh-
dä täällä rummut, ja sain, Kirsilä nauraa. Ja 
muistaa miesten tehneen puutöitä aikaan 
katsomatta.

- Olimme pajalla usein jopa kello yhteentois-
ta asti, aika kului, kun tekeminen oli miele-
kästä, Kirsilä sanoo. Papu aloitti IKATAssa 
2011 ja perusti oman yrityksen vuonna 2014. 
Nyt oma yritys on pienemmällä liekillä, 

sillä työ Hämeenkyrön työpajalla on päätoi-
mi. Papun mielestä puu on kiehtova työsken-
telymateriaali, koska se on elävä materiaali. 
Työpajalla puutyöt toimivat välineenä val-
mennustoiminnassa, onpa muutamia val-
mentautujia lähtenyt alaa opiskelemaankin. 
Työtehtävät antavat valmentautujille mah-
dollisuuksia oppia uutta ja kehittää taitojaan 
sekä luovat onnistumisen kokemuksia. Hän 
toivookin, että käsityöläisyyden arvostami-
nen säilyisi.

mennusta sekä palveluohjausta.

on tekemisen meininkion tekemisen meininki
Hämeenkyrön työpajalla ”Virrassa” puu-

työn työvalmentajina ei voisi olla pa-
remmat vetäjät kuin 
Kirsilä, molemmat moniosaajia ja monia 
koulutuksia kahlanneet. Jarmo Kirsilä on 

Fakta 
Työpajatoimintaa on yli 90 prosentti 

Suomen kunnista. Työpajoilla oli 
vuonna 2016 kaikkiaan 25 770 

valmentautujaa, joista noin 14 870 oli 
alle 29-vuotiaita nuoria. Työpajojen 

valmentautujina on nuoria ja aikuisia, 
jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja 

työmarkkinoille kiinnittyäkseen.

Molemmat miehet sanovat, että IKATAn il-
mapiiri oli innostava ja kannustava. Kannus-
tavuus jatkui osastosta toiseen.

- Miltä osastolta vain sai apua ja täydennys-
tä omiin projekteihin, Jarmo Kirsilä muiste-
lee. Hänelle annettiin jopa arvosanoja niistä 
töistä, joita hän teki muilla osastoilla. IKA-
TAn metallipuolelta Kirsilä sai arvosanat 
hiekka-, alipaine- ja kipsivalutöistä.

Samaa kannustavuutta he haluavat jat-
kaa myös Hämeenkyrön työpajalla Virras-
sa. Työpajalla käy ihmisiä, joiden ikä voi ol-
la 16-60 -vuoteen. Ihmiset tulevat työpajal-
le eri lähtökohdista, mutta jokaisen tavoite 
on löytää elämälleen uusi suunta ja mahdol-
linen ammatti.

Haluamme tuoda ihmisten elämään sisältöä, 
kannustaa omaan tekemiseen, kasvattaa on-
nistumisten kautta itsetuntoa, Kirsilä sanoo. 
Jokainen ihminen voi löytää oman polkunsa 
elämään ja työelämään. On tärkeää, että on 
paikka, jossa omien mahdollisuuksien kar-
toittaminen on mahdollista. Jokaiselta löy-
tyy osaamista, kunhan sille annetaan mah-
dollisuus.

- Teemme edelleen yhteistyötä IKATAn 
kanssa, hienopuusepän opiskelijat ovat voi-
neet suorittaa harjoittelujaksoja meillä, Pa-
pu muistuttaa. Koulutusreformiuudistuksen 
myötä vastavuoroisesti valmentautujien on 
ollut mahdollisuus suorittaa oppilaitokseen 
perustutkinnon osia näyttöinä. IKATA on ol-
lut tässä luonteva kumppani - ja puupuolen 
opettajat Arto Anetjärvi sekä Juha Jokinen 
ovatkin olleet säännöllisiä vieraita Virrassa.

Hämeenkyrön työpajalla Jarmo Kirsilä ja 
Ville Papu vetävät myös luonto-, liikunta-, 
ja musiikkiryhmää. Meidän monipuolisesta 
koulutuksestamme ja työkokemuksesta on 
ollut vain hyötyä tässä työssä, he nauravat.

Teksti ja kuva: Tuula Uitto
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Hämeenkyrön työpajalla   
on tekemisen meininki
Hämeenkyrön työpajalla ”Virrassa” puu-

työn työvalmentajina ei voisi olla pa-
remmat vetäjät kuin Ville Papu ja Jarmo 
Kirsilä, molemmat moniosaajia ja monia 
koulutuksia kahlanneet. Jarmo Kirsilä on 
muusikko, kuntohoitaja, kuntoutukseen 
erikoistunut lähihoitaja ja hienopuuseppä-
artesaani. Ville Papu on koulutukseltaan so-
sionomi ja hienopuuseppäartesaani, lisäksi 
hän on tehnyt paljon myyntityötä ja toiminut 
yrittäjänä. Tämän hetkinen työpaikka heillä 
on Hämeenkyrön kunnalla työllisyyspalve-
luiden työpajalla, joka on nimetty Virraksi. 
Palveluun sisältyy työ-, yksilö- ja ryhmäval-
mennusta sekä palveluohjausta.

- Toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää 
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä, tukea 
kokonaisvaltaisesti ihmistä erilaisissa elä-
mäntilanteissa ja edistää kuntoutumista se-
kä ammatilliseen koulutukseen hakeutumis-
ta, Jarmo Kirsilä sanoo. Puutyöt yhdistivät 
kaverukset IKATAssa, kun molemmat päät-
tivät opiskella vielä hienopuusepiksi. Pääsy-
kokeissa he istuivat yhtä aikaa, mutta kou-
lun Papu aloitti vuoden myöhemmin. Kir-
silän saattavat monet muistaa eri bändien 
rumpujen takaa, tunnetuin niistä lienee To-
pi Sorsakosken Kulkukoirat. 

IKATAn ilmapiiri oli innostava
Musiikki kulki Kirsilän mukana myös IKA-
TAssa.

- Kysyin Arto Anetjärveltä, että saanko teh-
dä täällä rummut, ja sain, Kirsilä nauraa. Ja 
muistaa miesten tehneen puutöitä aikaan 
katsomatta.

- Olimme pajalla usein jopa kello yhteentois-
ta asti, aika kului, kun tekeminen oli miele-
kästä, Kirsilä sanoo. Papu aloitti IKATAssa 
2011 ja perusti oman yrityksen vuonna 2014. 
Nyt oma yritys on pienemmällä liekillä, 

sillä työ Hämeenkyrön työpajalla on päätoi-
mi. Papun mielestä puu on kiehtova työsken-
telymateriaali, koska se on elävä materiaali. 
Työpajalla puutyöt toimivat välineenä val-
mennustoiminnassa, onpa muutamia val-
mentautujia lähtenyt alaa opiskelemaankin. 
Työtehtävät antavat valmentautujille mah-
dollisuuksia oppia uutta ja kehittää taitojaan 
sekä luovat onnistumisen kokemuksia. Hän 
toivookin, että käsityöläisyyden arvostami-
nen säilyisi.
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Fakta 
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Molemmat miehet sanovat, että IKATAn il-
mapiiri oli innostava ja kannustava. Kannus-
tavuus jatkui osastosta toiseen.

- Miltä osastolta vain sai apua ja täydennys-
tä omiin projekteihin, Jarmo Kirsilä muiste-
lee. Hänelle annettiin jopa arvosanoja niistä 
töistä, joita hän teki muilla osastoilla. IKA-
TAn metallipuolelta Kirsilä sai arvosanat 
hiekka-, alipaine- ja kipsivalutöistä.

Samaa kannustavuutta he haluavat jat-
kaa myös Hämeenkyrön työpajalla Virras-
sa. Työpajalla käy ihmisiä, joiden ikä voi ol-
la 16-60 -vuoteen. Ihmiset tulevat työpajal-
le eri lähtökohdista, mutta jokaisen tavoite 
on löytää elämälleen uusi suunta ja mahdol-
linen ammatti.

Haluamme tuoda ihmisten elämään sisältöä, 
kannustaa omaan tekemiseen, kasvattaa on-
nistumisten kautta itsetuntoa, Kirsilä sanoo. 
Jokainen ihminen voi löytää oman polkunsa 
elämään ja työelämään. On tärkeää, että on 
paikka, jossa omien mahdollisuuksien kar-
toittaminen on mahdollista. Jokaiselta löy-
tyy osaamista, kunhan sille annetaan mah-
dollisuus.

- Teemme edelleen yhteistyötä IKATAn 
kanssa, hienopuusepän opiskelijat ovat voi-
neet suorittaa harjoittelujaksoja meillä, Pa-
pu muistuttaa. Koulutusreformiuudistuksen 
myötä vastavuoroisesti valmentautujien on 
ollut mahdollisuus suorittaa oppilaitokseen 
perustutkinnon osia näyttöinä. IKATA on ol-
lut tässä luonteva kumppani - ja puupuolen 
opettajat Arto Anetjärvi sekä Juha Jokinen 
ovatkin olleet säännöllisiä vieraita Virrassa.

Hämeenkyrön työpajalla Jarmo Kirsilä ja 
Ville Papu vetävät myös luonto-, liikunta-, 
ja musiikkiryhmää. Meidän monipuolisesta 
koulutuksestamme ja työkokemuksesta on 
ollut vain hyötyä tässä työssä, he nauravat.

Teksti ja kuva: Tuula Uitto

Ty
öv

al
m

en
ta

ja
t V

il
le

 P
ap

u 
ja

 J
ar

m
o 

K
ir

si
lä

.

IKATASta valmistuneet 9 9 
• Puuosaston maailmasta 2019

Kun työssä on tekemisen meininki, 
puuosastolla onnistuu kaikki

Posion Anetjärven kylästä Ikaalisiin 30 
vuotta sitten tullut lehtori Arto Anetjärven 

palo opetukseen ja innostus alaan ei ole loppu-
nut. Käsityön opettaja hänestä tuli osin omien 
innostavien opettajien ansiosta.

- Kolme ainetta oli opiskeluaikana ylitse mui-
den; liikunta, matematiikka ja käsityöt. Käsi-
työt vei kyllä voiton innostavien opettajien an-
siosta, Arto Anetjärvi muistelee. Ikaalisiin hän 
tuli heti opintojen päätyttyä.

- Saatuani opinnot päätökseen Kuopiossa mie-
timme yhteistä tulevaisuutta vaimoni kanssa. 
Ja kuinka ollakaan päädyimme muuttamaan 
Ikaalisiin ja sillä tiellä ollaan, hän nauraa. Ja 
naurua Arton tunneilla on riittänyt, vaikka toki 
oppilailta vaaditaan hyviä suorituksia. Paras-
ta opettamisessa Arton mielestä on, kun näkee 
opiskelijan onnistuvan ja oppivan. IKATAssa 
ei ole ketään, joka ei energistä Artoa tietäisi ja 
tuntisi.

- Parasta työssäni on myös oppilaiden itseluot-
tamuksen kasvu. Opin myös itse joka päivä jo-
tain uutta ja kehityn näin työssäni.  Ei ole kah-
ta samanlaista päivää, Arto sanoo. Hän näkee 
jokaisen päivän mahdollisuutena oppia ja opet-
taa jotain uutta. Oppilaissa hän näkee aina po-
tentiaalia.

- Näen oppilaat aina potentiaalisina yksilöinä. 
Haasteita tulee, jos opiskelija ei ole asettanut 
itselleen tavoitteita, hän toteaa.

- Työyhteisön ilmapiiri on myös iso osa innos-
tumistani, Arto sanoo.

Kun 30 vuotta puusepän opettamista tuli täy-
teen, Arto päätti kutsua yhteiseen juhlaan kaik-
ki, joita hän on vuosien varrella opettanut. 

- Monista entisistä oppilaista on tullut hyviä 
ystäviäni, ja ajatus heidän tapaamisestaan yh-
teisen juhlan merkeissä tuntui hyvältä ajatuk-
selta, Arto kertoo. Hänen ilokseen moni ottikin 
kutsun vastaan ja saapui Ellivuoreen. 

- Illan mittaan oli kiva kuulla, mis-
sä kukin menee ja vaikuttaa, Arto sa-
noo.

Lähiopetusta tarvitaan
Hän on hyvin huolissaan kädentaito-
jen tulevaisuudesta, kun lähiopetuk-
sen määrä laskee koko ajan.

- Kädentaitoja ei opita etäopiskeluna, 
joten lähiopetuksen määrän laskemi-
nen on ollut selkeä heikennys aikaisem-
paan käytäntöön, hän toteaa. Arto Anet-
järvi haluaa myös vaikuttaa.

- Luottamustoimissa haluan olla muka-
na vaikuttamassa asioihin silloin, kun 
niitä valmistellaan. Myös tietämys, mis-
sä muualla mennään, auttaa kehittämään 
omaa toimintaamme. Toimin kuntayhty-
mässämme pääluottamusmiehenä, Anet-
järvi luettelee. Valtakunnan tasolla hän 
on OAJ:n ammatillisten opettajien (OAO) 
1.varapuheenjohtaja ja Suomen kauppa- ja 
kulttuuriopettajien (SKO) varapuheenjoh-
taja, sen lisäksi Arto vaikuttaa OAJ:n val-
tuustossa. Kaikki aika ei mene töissä ja luot-
tamustoimissa.

- Liikunnalla on iso merkitys töiden nollaa-
misessa. Golf, keilaus ja lentopallo ovat va-
likoituneet lajeiksi, jotka ”liikuttavat” minua 
läpi vuoden. Myös matkustelulla eri paikkoi-

IKATAn hienopuuseppäoppilaat tutustumassa Puumessuihin 

Puuviestin osastolla opettajansa Arto Anetjärven kanssa.

Arto Anetjärvi 30 vuotta puuosaston opettajana IKATASSA

Posion Anetjärven kylästä Ikaalisiin 30 
vuotta sitten tullut lehtori 

palo opetukseen ja innostus alaan ei ole loppu-
nut. Käsityön opettaja hänestä tuli osin omien 
innostavien opettajien ansiosta.

hin vaimon kanssa on iso merkitys omaan jak-
samiseeni, Arto toteaa.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Fakta
Hienopuuseppä on puuntyöstön ja 

esineenvalmistuksen ammattilainen. 
Hienopuuseppä tekee pääasiassa  huonekaluja 

massiivipuusta. Tuotteen suunnittelu ja valmistus 
monine vaiheineen kuuluvat koulutukseen. 
Hienopuuseppä tuntee massiivipuun tien 

aina sahalta valmiiksi tuotteeksi.  Ammatissa 
tarvitaan kädentaitoja, oma-aloitteellisuutta, 

yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä, 
kokeilunhalua ja luovuutta.
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Oksantäytemassa 
- Puulattiat/parketit 
- Muotit 
- Ovet- ja ikkunat 
- Huonekalut 
- Portaat 
- Liimapuupalkit 
- CLT-levyt 

Kurikantie 287, 61850 Kauhajoki As, 06 232 1043 

www.kiinnike-heinonen.fi 

Projecta on teollisuuden ja tekijän kumppani – alansa johtava 
yritys. Toimitamme uusinta tuotantoteknologiaa maailman 
arvostetuimmilta valmistajilta. Koneratkaisumme päätyvät 
kaikkialle, jossa tehdään tulosta.kaikkialle, jossa tehdään tulosta.

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30
info@projecta.fi www.projecta.fi
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Meno-paluu bussikuljetus järjestetty välille Ikaalinen - Tampere - Helsinki. 
Omat bussit lähtevät mukaan, joten kuljetus järjestetty Tukholmassa.

          Puualan suurin risteily Tukholman kansainvälisille 
Huonekalu -messuille jälleen keväällä 5.-7.2.2020 

Kaikki ”PUUPÄÄT” samassa laivassa

Keskiviikko 5.2.2020
Viking Mariella Helsinki-Tukholma klo 17.15 
Majoittuminen hytteihin
Yhteinen kokoustila klo 18.00-20.00 pub Music Meister 
Mahdollisuus esitellä lyhyesti oman yrityksen toimintaa
Illallinen Viking bu� et klo 20.00

Torstai 6.2.2020 

Food Garden -aamiainen
Laiva saapuu Tukholmaan klo 10.00
Päivä Tukholman huonekalumessuilla 
messukeskuksessa vapaasti kuljeskellen
Laiva Tukholma- Helsinki 16.30 
Yhteinen tapaaminen kokoustila klo 17-20.00 
pub Music Meisteri. Yritysesittelyt jatkuvat
Vapaata verkostoitumista
Illallinen Food Garden A-la carte klo 20.00

Matkan hinta: 
B2 210 eur/hlö 
B1 235 eur/hlö 
Matkan hintaan sisältyy: 
• majoitus B-luokan hytissä 
• kokoustilana pub Music Meister 2+2 tuntia   
 (kokoustekniikka ok) 
• erikoisaamiainen Food Garden x 2 
• 3-ruokalajin illallinen Food Garden sis. lähdevesi  
• buff et-ruokailu sis. valko/punaviini, olut, 
 virvokkeet, kahvi, tee

Sitovat ilmoittautumiset, laskutusosoite ja syntymäaika, sekä ruoka-allergiat ja otatko liha, kala vai kasvis vaihtoehdon, 5.12. 2019 mennessä. 
Hintaan lisätään sisäänpääsylippu messuille.  Arto Anetjärvi Ikata, puh. 040 507 9000 arto.anetjarvi@sasky.�  

Illallinen Food Garden A-la carte klo 20.00

Ohjelma:

Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola, Finland

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

www.novowood.fi

OY NOVO WOOD LTD

Puu 
pitää 
tuntea.

MDF- ja HDF-levyt

Massiivilaminaatit

Massiivitasot

Levynpaloittelu Särmäyspalvelu

Sisustuslevyt

Laminaatit

SaunalevytLastulevyt

Jalopuut

• kokoustilana pub Music Meister 2+2 tuntia   

• 3-ruokalajin illallinen Food Garden sis. lähdevesi  

          
Huonekalu -messuille jälleen keväällä 5.-7.2.2020 

Kaikki ”PUUPÄÄT” samassa laivassa

messukeskuksessa vapaasti kuljeskellen
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pub Music Meisteri. Yritysesittelyt jatkuvat
Vapaata verkostoitumista
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Sitovat ilmoittautumiset, laskutusosoite ja syntymäaika, sekä ruoka-allergiat ja otatko liha, kala vai kasvis vaihtoehdon, 5.12. 2019 mennessä. Sitovat ilmoittautumiset, laskutusosoite ja syntymäaika, sekä ruoka-allergiat ja otatko liha, kala vai kasvis vaihtoehdon, 5.12. 2019 mennessä. 

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

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

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

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

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

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

Perjantai 7.2.2020
Food Garden -aamiainen
Laiva saapuu Helsinkiin klo 10.10
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12 
• Puuosaston maailmasta 2019

Hienopuuseppä on puuntyöstön ja esinevalmistuksen ammattilainen.  
 
Hienopuuseppä tekee huonekaluja pääasiassa 
massiivipuusta. Tuotteen suunnittelu ja  
valmistus monine vaiheineen kuuluvat  
koulutukseen.  
 
Ammatissa tarvitaan kädentaitoja,  
oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä,  
pitkäjänteisyyttä, kokeilunhalua ja luovuutta.

Hienopuuseppä työskentelee puusepänalan 
yrityksissä, huonekalu- ja rakennustarvike- 
liikkeissä, ohjaustehtävissä sekä itsenäisenä 
yrittäjänä.

HIENOPUUSEPPÄ
Puusepän osaamisala, taideteollisuusalan perustutkinto

Lisätiedot:
Arto Anetjärvi, puh. 044 755 4496
arto.anetjarvi@sasky.fi

Juha Jokinen, puh. 044 755 4497
juha.jokinen@sasky.fi

sasky.fi/ikata
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u YRITYSESITTELY PELLOPLAST

Pintasuojakalvot antavat väli-
aikaista suojaa viimeistellyille 
pinnoille. Kun pinta on viimeis-
telty, suojaa pintasuojakal-
vo naarmuilta. Itseliimautuvia 
tarrakalvoja valmistetaan Suo-
men Lapissa vuonna 1971 pe-
rustetussa perheyhtiössä Pel-
loplastissa. Pelloplast on teh-
nyt ainutlaatuista kehitystyötä 
ympäristöystävällisten suoja-
kalvojen valmistuksessa.

- Suojakalvon merkitys pinto-
jen suojaamisessa on tärkeä. 
Pelloplastin ympäristöystäväl-
liset pintasuojakalvot on suun-
niteltu viimeisteltyjen pintojen 
väliaikaiseen suojaamiseen 
naarmuuntumiselta ja likaan-
tumiselta varastoinnin, kul-
jetuksen, valmistuksen sekä 
asennuksen aikana, esittelee 
yrityksen toimitusjohtaja Tero 
Lassila.  Käyttökohteet: teräs-, 
alumiini- ja muut metallipin-
nat, maalatut / pinnoitetut te-
räslevyt, puupinnat, muovit, 
lasit, peilit, kodinkoneet, ka-
lustelaminaatit sekä työtasot.

- Käytämme tarrakalvojemme 
valmistukseen korkealaatuisia 
kalvoja ja vesiohenteisia liimo-
ja. Täydennämme jatkuvasti 
laajaa vakiotarrakalvovalikoi-
maamme tekemällä asiakas-
kohtaista tuotekehitystä, hän 
jatkaa.

- Meille on ensiarvoisen tär-
keää säilyttää asiakkaamme 
tuotteen pinta juuri sellaisena, 
millaiseksi se on suunniteltu, 
hän sanoo. 

Green line 
-suojakalvot
Ympäristöasiat on otettu Pel-
loplastissa vakavasti jo vuo-
sia. Pelloplastin kasvipohjai-
set Green line -suojakalvot on 
valmistettu uusiutuvista luon-
nonvaroista, ilman fossiilisia 

raaka-aineita. Ne antavat vä-
liaikaista suojaa viimeistellyil-
le pinnoille ympäristöystäväl-
lisesti. 

- Kaikki suojakalvomme ovat 
kierrätettävissä pakkausmuo-
vien mukana. Niissä käytetään 
vesiohenteisia akryylidisper-
sio-liimoja, jotka eivät sisällä 
liuottimia, kertoo myyntijohta-
jana toimiva suvun 3. sukupol-
vea edustava Erika Barsk. Kai-
kissa suojakalvoissa on myös 
UV-suoja ja ne on suunniteltu 
toimimaan myös pakkasella. 

- Me valmistamme kaikki tuot-
teemme Pellossa, ja niiden raa-
ka-aineet tulevat EU:sta, hän 
toteaa.

Monipuoliset 
BIO-suojakalvot
Green line -tuotteet ovat kasvi-
pohjaisesta kalvosta valmistet-
tuja BIO-suojakalvoja, joilla voi-
daan suojata viimeistellyt pin-
nat väliaikaisesti varastoinnin, 
kuljetuksen, valmistuksen ja 
asennuksen aikana. Kalvot on 
helppo kiinnittää joko koneelli-
sesti tai käsin, ja ne irtoavat jäl-
kiä jättämättä myös varastoin-
nin jälkeen.

- Valikoimastamme löytyy usei-
ta erilaisia tarramaisuuksia eri 

pinnoille, eri vahvuuksia ja vä-
rejä, hän sanoo. Suojakalvoja 
käytetään esimerkiksi seinäele-
menttien, kodinkoneiden, ka-
lustelaminaattien tai työtasojen 
suojaamiseen. 

Suojakalvot voidaan myös per-
sonoida logopainatuksella, jo-
ka lisää yrityksen brändin nä-
kyvyyttä. Green line -tuotteis-
sa voidaan käyttää myös I’m 
GreenTM-logoa, joka on kan-
sainvälisesti tunnettu kasvipoh-
jaisista raaka-aineista valmis-
tettujen PE-tuotteiden tunniste.

- Käyttämämme PE-kalvo val-
mistetaan sokeriruo’osta tuo-
tettavasta etanolista. Tämän 
kasvipohjaisen kalvon raa-
ka-aineen toimittaa maailman 
johtava biopolymeerien val-
mistaja, Barsk esittelee. ”Vih-
reä polyeteeni” on uusiutuva 

vaihtoehto perinteiselle PE:l-
le. Elinkaarensa lopussa vih-
reä PE voidaan kierrättää sa-
maan tapaan kuin perinteinen-
kin PE. Kasvaessaan sokeriruo-
ko sitoo ilmakehästä runsaasti 
hiilidioksidia. Vihreän PE:n val-
mistuksessa sokeriruoko ensin 
murskataan, josta syntyy ruo-
kosokeria ja etanolia. Murs-
kauksesta ylijäävää sokeriruo-
kojätettä polttamalla muodoste-
taan höyryä, josta saadaan sekä 
lämpöä että sähköä sokeriruo-
komyllyn käyttöön, ja ylijäävä 
energia myydään yleiseen säh-
köverkkoon. Siten prosessilla 
on kokonaisuudessaan negatii-
vinen hiilijalanjälki, eli se sitoo 
enemmän kasvihuonepäästöjä, 
kuin aiheuttaa niitä. Etanolista 
saadaan kuivausmenetelmällä 
etyleeniä, jota polymeroimalla 
tuotetaan PE:tä.

Kalusteen ja tuotteen pinnat 
kannattaa suojata kuljetuksen 
ja varastoinnin aikana

Yrittäjäpariskunta ja tyypillinen suojakalvon käyttökohde – sand-
wich-elementti. Taustalla vitriinissä näkyy myös Pelloplastin kirja-
muovi, joka on kuluttajille suojakalvoa tutumpi tuote.

Prosessityöntekijä Arto Havela valvomassa suojakalvon tuotantoa

Erika Barsk työskentelee 
myynnin parissa ja edustaa 
yrityksen kolmatta sukupolvea
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Suomalaisen puunjalostuksen päätapahtuma 30 vuotta

Me -henkeä 
suomalaisella avainalalla

u  Puumessut

”Jyväskylän Puumessut on nykymuodossaan vahvas-
ti suomalaista puunjalostusta palveleva tapahtuma, 
jonka arvoa ei voi liikaa korostaa!”

Avajaispuheen piti Puuteollisuusyrittäjien 
toiminnanjohtaja ja Puumessujen neuvot-
telukunnan puheenjohtajanakin toiminut 
Janne Liias. Liias herätteli messuväkeä 
heittelemällä ajatuksia suomalaisen puu-
sepänteollisuuden tulevaisuudesta. Itses-
tään se ei tapahdu, vain se pitää tehdä.

- Puun tulevaisuus on lupaava, mutta mei-
dän pitää se itse tehdä. Päätetään yhdes-
sä, että vuosi 2020 on suomalaisen Puun 
vuosi, haastoi Liias avajaisvieraat. 

Avajaisissa nähtiin myös palkitsemisia, 
kun messut palkitsi messuhistorian alus-
ta asti mukana olleita yhdistyksiä ja yrityk-
siä. Uutuustuote kilpailun voitti ohjelmis-
totalo Piimega tuotteellaan PiiMega©Fork-
Lift -trukkisovelluksella. Sovellus on inno-
vatiivinen moderni ohjelmistotyökalu, joka 
tuo tehokkuutta trukinkuljettajan jokapäi-
väiseen työskentelyyn. Se nopeuttaa pa-
kettien käsittelyä ja vähentää turhaa työtä, 
kuten pakettien etsimistä varastosta. Kai-
ken kaikkiaan kovatasoiseen uutuustuote-
kilpailun finaaliin kelpuutettiin kymmenen 
yritystä. PIIMEGAKUVA pieni vaaka

- Voittajatuote sopii niin sahateollisuudel-
le kuin valmistavalle teollisuudelle ja on 
kotimainen ja kiinnostava innovaatio. So-

vellus osuu raadin mielestä täysin tähän 
aikaan mahdollistaen entistä tehokkaam-
man työskentelyn, perusteli tuomaristossa 
istunut Hannu Mennala Jyväskylän mes-
suilta. Muut finaaliin päässeet yritykset 
olivat Delmac Oy, KYOCERA UNIMERCO 
Tooling Oy, Liljendalin Tehdas Oy – Sifno-
de Finland, Nordic Quick Systems AB, 
Penope Oy, RemaSawco Oy, Tälli Oy ja 
Vertex Systems Oy. Kunniamaininta meni 
Innomac Oy:lle Opiflex -patentoidusta siir-
rettävästä robotista.

Teemoina tilankäyttö
ja tehokkuus
Tulevaisuuden asunnot ja talot rakenne-
taan nykyään yhä pienemmiksi: sinkkuelä-
jiä on pienen syntyvyyden tasavallassa li-
sääntyvä määrä.  Siksi kaikki tilankäyttöön 
tulevat oivallukset otetaan tämän päivän 
rakentamisessa mielellään käyttöön. Säi-
lytystilojen tasot ovat kokonaan käytössä, 
kulmakaapeissa mekanismit optimoivat ti-
lan käytön, nykymuotoiset roska-astiat ei-
vät ole tilatuhlareita lajittelumahdollisuuk-
sista huolimatta ja pienillä oivalluksilla, 
kuten esimerkiksi Hahlen Space Step, saa-
daan kätevästi viihtyvyyttä aikaan.

Koko tapahtuman positiivisiksi teemoiksi 

voisi merkitä: Tilankäyttö ja Tehokkuus!   
Teemat näkyivät myös osastojen suunnit-
telussa. Nyt ei nähty mitään rautakaup-
patunnelmaa, vaan avaraa tilaa neuvot-
teluille ja asiakkaiden sosiaaliseen tapaa-
miseen. Nykypäivän sähköinen viestittely 
antaa liian vähän mahdollisuuksia kes-
kusteluihin tärkeiden asioiden ympärillä.  
Messutapaamiset ovat liki ainoita asiak-
kaiden live -tapaamisia. Matkustusmyymi-
nen on vähentynyt, koska nykyaikana tuo-
teinfoa pystytään jakamaan tehokkaasti.  

Digiaika suurtulostimineen on tuonut 
näyttävyyttä myös osastojen rajauksiin ja 
omaleimaisuuteen, hyviä esimerkkejä täl-
laisista osastoista olivat Helatukku, Ken-
sanpuu ja Hahle.  

Jyväskylän Messut muisti alusta asti Puu-
messuilla mukana olleita yrityksiä ja yhdistyksiä.
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Puurakentaminen
tuo mahdollisuuksia
Lisääntyvän puurakentamisen tarpeisiin 
oli koneosastoilla paljon tarjottavaa. Puu-
rakentaminen antaa sisustuksiin paljon yk-
silöllisiä vaatimuksia. Nykyään nestausko-
neiden toimilla pystytään tekemään kalus-
tetuotannossa pieniä sarjoja. Lopputuottei-
den markkina-arvo on siksi korkea. 

Itse kehikkojen rakentamiseen on tullut tär-
keänä uutuutena hirsien CLT-sovellus, ku-
ten Pinomaticin osastolla oli esillä, jossa 
hirret on varustettu painumista minimoi-
valla ristiinliimauksella.  CLT-hirret tule-
vat lisäämään hirsirakentamisen suosiota 
myös pientalotuotannossa.   

Kannattaa mainita myös Blum/Hahle ny-
kytekniikkaa hyödyntävä formaattisovel-
lutus, jossa ATK-ohjelmat ovat yhteistyös-
sä ohjaten aihion nestauskoneelle saakka. 
Lopputuotteena on yksilöllinen kasausval-
mis kaluste.  

Nuoret tekevät 
tulevaisuuden
Näytteilleasettajat suhtautuivat hienos-
ti osastolla vieraileviin ammattiopiskelijoi-
hin, jotka ovat kaikki potentiaalisia, tulevia 
asiakkaita jokaiselle osastolle.

Myös puunjalostuksessa tulevaisuuden te-
kijöitä ovat nuoret. Oli hienoa todeta aina-
kin näillä messuilla ”amiskansan ” kiinnos-
tuksen puualaan. Biotalousinstituutti (Jy-
väskylän amk) järjesti juuri nuoria erityises-
ti kiinnostavan tapahtuman; tulevaisuuden 

biotalousseminaarin, joka pureutui kestä-
vän kehityksen haasteisiin ja mm. puun 
ainutlaatuisuuteen esim. sairaalaympäris-
tössä. Kiinnostavaa infoa tarjoiltiin myös 
biopohjaisten polymeerien käytöstä vesis-
töjen puhdistuksessa ja sotilaskärpästen 
käytöstä kiertotaloudessa.  Nuoriso tietää, 
että juuri näistä opeista löytyy heidän työl-
leen arvostettu tulevaisuus.

Puualaa mainostettiin myös Puumiehet 
ry:n ja Suomen Metsäyhdistyksen järjes-
tämässä Puuala tutuksi -tilaisuudessa, jo-
ka oli tarkoitettu opinto-ohjaajille. Paikal-
le oli tullut 20 keskisuomalaista opinto-oh-
jaajaa.

Teksti & kuvat: Jorma Koivisto, Tuula 
Uitto & Vesa Moilanen

u  Puumessut

Perinteisempää puuntaitoa esitteli Tapani 
Marjanen.

Uutuustuotekilpailun ensimmäisen palkin-
non kävi noutamassa myyntipäällikkö Antti 
Mietunen. 
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Helatukku Finland Oy:n osasto oli näyttävä, ja siellä oli esillä kattava valikoima yrityksen tuotteita 
aina vetimistä, valoihin ja säilytysjärjestelmiin. 
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Trubaduuri Petri Sariola viihdytti avajaisylei-
söä.
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Awutek Oy:n entistä suuremmalla osastolla 
oli nähtävillä laaja kattaus puuntyöstökonei-
ta. Nähtävillä oli esimerkiksi Martinin perus-
koneita, jotka ovat asettaneet peruskoneil-
le tason, jotka muut pyrkivät saavuttamaan. 
Martin koneista esillä olivat vankkarakentei-
sen tarkistussahan lisäksi oiko- ja tasohöylä.

Peruskoneiden lisäksi osastolla esittelyssä 
oli ratkaisuja aina purunpoistosta pora- ja 
tapinlyöntikoneeseen.  Kohokohtia osastolla 
oli Weinigin uutuushöylä Powermat 3000, 
Weinig OptiCut S 50 + katkaisusaha, po-
ra- ja tapinlyöntikone KOCH Sprint PTP, mo-
nipuolisesti integroitavissa oleva Easystop 
vaste, Holz-Herin ainutlaatuiset ratkaisut 

reunalistoitukseen ja CNC-työstöön ja Höc-
kerin purunpoistolaitteet.

Osaa koneista pääsi myös käyttämään mes-
sujen aikana ja Holz-Herin reunalistoitusko-
ne Auriga 1308 pääsikin useasti tositoimiin 
messujen aikana. Reunalistoituksen lisäksi 
työnäytöksiä tarjoili kompakti ja monipuoli-
nen CNC-työstökeskus Holz-Her Evolution 
7405 ja Weinigin uusi katkaisusaha Wei-
nig Opticut S 50 +.

Awutek Oy:n tuotepäällikkö 
Kerkko Varpio esitteli Holz-
Her:in ainutlaatuisia ratkaisuja 
Awutek Oy:n osastolla mielenkiintoa herät-
ti erityisesti Awutekin edustuksessa olevan 
Holz-Her:in monipuoliset ratkaisut.  Kuvas-
sa takana näkyvä Holz-Her Auriga 1308 

mahdollistaa täydellisen automaation pie-
neen hintaan.  GLUE JET liimoitustekniik-
ka yhdessä servo-ohjauksen kanssa tekevät 
tästä koneesta kalusteverstaan timanttisen 
laadun tekijän. Taustalla oleva vertikaalinen 
Holz-Herin CNC-työstökone Evolution 7405 
ihastutti monipuolisuudellaan ja kompaktil-
la koollaan.

Awutekin markkinointivastaava Janne Kes-
kinen esittelee Weinigin Powermat 3000 
höylää.  Maailman suurimman höyläkone-
valmistajan Weinigin uutuushöylä jatkaa 
matkaansa suoraan asiakkaalle messujen 
jälkeen.

Awutek Oy
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Itävaltalaiset Felder Groupin valmistamat 
Format4 -koneet keräsivät mielenkiintoa 
Puumessuilla OLSAn osastolla. Erityisesti 
pieni CNC-työstökeskus Creator 950 ke-
räsi kiitosta pienestä tilantarpeestaan ja 
helppokäyttöisyydestään.

OLSAn Lauri Luukkonen (vas.), Olli Luuk-
konen (kesk.) ja Felder Groupin Murat Yil-
maz (oik.) olivat tyytyväisiä messun an-
tiin. Taustalla kompaktin kokoinen 5-ak-
selinen Format4 H350 CNC-työstökes-
kus. 

Kaikkia koneita pääsi koeajamaan OLSAn 
osastolla. Kuvassa asiakkaat koeajamas-
sa oiko/tasohöylää Silent-Power spiraali-
kursolla.

OLSA

Eurotecin  Anssi Tiira, Antti Pesonen , Vi-
tapin Massimo Busagli ja Eurotecin Jarno 
Seppänen taustallaan ensiesittelyn  Suo-
messa saanut, Xylexpo 2018 -näyttelyn 
ykkösinnovaatiopalkinnon saanut Vitapin 
Point K2 2.0, erittäin monipuolinen CNC 
-työstökeskus.

Eurotec Itävaltalaiset Prinz ketjusahat puutavara-
nippujen katkaisuihin. Kuvassa vasem-

malta: Andreas Bohn Prinziltä ja Veijo 
Jaakkola Eurotec Oy:ltä.

Innomac Oy esitteli mielenkiintoisella 
osastollaan mm. messujärjestäjien toi-
mestakin palkitun, patentoidun, siirret-
tävän, helposti uudelleenohjelmoitavan 
ja ilman suojaseiniä toimivan teollisuus-
robotin, joka tekee myös piensarjojen ro-
botisoinnin kannattavaksi.  

Robotin käyttöliittymä on tehty niin hel-
poksi, että kuka tahansa osaa käyttää si-
tä 10 minuutin opastuksella.

Innomac
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Arvo Nuutinen Linear-
tecilta ja Hans Nikula 

RobotiONilta esittelivät IKATAN 
hienopuuseppä osaston lehtori 
Arto Anetjärvelle Lineartec 
-alipainetarttujia.

Ovin Oy:n toimitusjoh-
taja Juha Peltoniemi 

esittelee uutta taivutereu-
naovea, jonka nykyaikainen 
muoto muistuttaa enemmänkin 
maalattua ovea. Uutuus-
tuotteen valmistaminen on 
ainutlaatuista Suomessa, sillä 
Ovinin uutta konetta ei ole 
kenelläkään muulla Suomessa, 
eikä Pohjois-Euroopassa. Val-
miin tuotteen kotimaisuusaste 
on kova, sillä materiaali on 
Formican laminaattia Kolhosta, 
lastulevy tulee Koskisen Oy:ltä 
Järvelästä, liimat Kiillolta. 
Tuotteen prässää Levypinta ja 
Ovin taivuttaa.

Kiinnike Heinonen oli 
messuilla koko mies-

vahvuutensa kanssa vas. Olavi 
Ylikoski, Hannu Heinonen, 
Ville-Markus Heinonen ja Olavi 
Ylikoski. Osastolla esillä oli 
erilaisia niittivaihtoehtoja, 
joista muovinen on suosituin, 
koska sitä voi vaarattomammin 
käyttää esimerkiksi sahatava-
ran jatkojalostuksessa, kertoo 
Heinonen.

Puustikki Oy valmistaa 
Tikkakoskella 

mittatilaushuonekaluja, joihin 
ideat on haettu viikinkien 
taruista, fantasiamaailmoista 
ja Pohjolan luonnosta. Viikinki 
kolpakoita jämäkän pöydän 
ääressä esittelivät kalustear-
tesaani Mika Kaakkolahti ja 
Olli Wiik.

Kensanpuu juhli Puu-
messuilla 30 vuottaan 

upealla maailmanvalloitusta 
kuvaavalla osastolla. Osastoa 
esitteli Minna Yliuntinen. 

Hartman Raudan osastola Aila Saharinen esitteli 
puupohjaisia rakennustuotteita ja Kronospanin 

uuden lattiamateriaalin. Rocko on kivijauhekomposiitista 
valmistettu vinyylilevy, mikä pitää normaalia vinyylilattiaa 
paremmin mittansa.
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Hahlen väljä osasto oli vierailijoiden mieleen. Seppo Taskinen 
sanoi, että osastoa suunnitellessa, haluttiin ottaa huomioon 

vierailijoiden tarpeet. 

Keittiökalusteiden tukkukauppaa tekevä Runkovarasto oli 
tyytyväinen messuihin, joissa kuhinaa riitti. Osastolla oli esillä 

mielenkiintoinen uutuus click-runko, joka muuttaa kaapien ja laatikoi-
den kasaamisprosessin. Sivut lukittuvat muoviheloilla koko matkan.

Woodim Jori Majava esitteli osastollaan Suomen markkinoille 
tullutta uutta tuotetta, läpivärjättyä tammilevyä Novowoodin 

Eetu Heiskaselle.

u  Puumessuilta 2019

PRO RATKAISUT 
TEOLLISUUDELLE 

JA TEKIJÖILLE

projecta.fi

Edullinen, kompakti ja tehokas 
CNC-työstökeskus alumiini-, PVC- 
ja teräsprofiilien taloudelliseen ja 

tehokkaaseen työstöön. 
3,4 tai 5 akselia.

SBZ 122

KYSY LISÄÄ!

7

8

9

7

8

9
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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

www.tj-koivukoski.fiwww.tj-koivukoski.fi

10

10
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u   Puumessuilta 2019

Novowoodin osastolla Eetu Heiskanen, Jarkko Puska ja Jyri Pyysalo olivat 
lanseeraamassa uutta verkkokauppaansa. Uusilla verkkosivuilla asiakkaat 

pääsevät aiempaa paremmin kiinni Novowoodin järjestelmää ja saavat kokonaiskuvan 
koko tuotevalikoimasta.
 Vertex Petri Rinta-opas oik. ja Veli-Matti Virolainen esittelivät messuilla 

betaversiota uudeta Showroom verkkopalvelusta, joka tullaan julkaisemaan 
vuodenvaihteessa ja otetaan ensin käyttöön keittiösuunnitelmissa. Palvelu helpottaa 
ennen kaikkea asiakkaan ja myynnin välistä kommunikaatiota.

Hettichin näyttävällä osastolla erityisesti AvanTech You -laatikkojärjetelmä 
herätti kiinnostusta.

12

Häfele oli messuilla 
näyttävällä 25 metriä 

pitkällä osastolla, 
esillä oli muun muassa 

asiakkaan toivomilla 
mitoilla tilattavia 

laatikoita.

11
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VIELÄ EHDIT RUSKA-AIKAAN LOMALLE!

79 € 2+2 hlö

Ukkohalla
Ski-in huoneisto

59 € 2 hlö

Sapson Helmi
Luontohotelli / Sotkamo

varaukset@pkytravel.fipkytravel.fi/tutustumislomat

09 4 27 27 333
ENÄÄ MUUTAMA LOMA JÄLJELLÄ, TOIMI HETI!

09 4 27 27 333
ENÄÄ MUUTAMA LOMA JÄLJELLÄ, TOIMI HETI!

2 vrk
TUTUSTUMISLOMAT

Etu hyödynne�ävissä vain kerran per talous.

KTM Tuomas Hilakari on nimi-
tetty Projectan toimitusjohta-
jaksi 1.10.2019 alkaen. Pro-
jectan nykyinen toimitusjohta-
ja Markus Tasala jatkaa teh-
tävässään tähän asti, jonka 
jälkeen hän siirtyy Projectan 

hallituksen päätoimiseksi pu-
heenjohtajaksi.

Hilakari on työskennellyt ai-
kaisemmin teknisen alan maa-
hantuontiyrityksen Isojoen Ko-
nehalli Oy:n (IKH) toimitus-
johtajana ja hänellä on pitkä 
kokemus kansainvälisistä joh-
totehtävistä teknisessä kau-
passa. Toimitusjohtajuuden li-
säksi Hilakarista tulee yhtiön 
osakas.

Projectan nykyinen toimitus-
johtaja Markus Tasala jat-
kaa tehtävässään syyskuun 
loppuun asti, jonka jälkeen 
hän siirtyy yrityksen hallituk-
sen puheenjohtajaksi. Suju-
van siirtymän ja strategisen 
jatkuvuuden varmistamisek-
si, Hilakari aloittaa työnsä vä-

littömästi yhteistyössä Tasa-
lan kanssa tutustuen yrityk-
sen toimintaan, henkilöstöön 
ja asiakkaisiin.

- Hilakarilla on pitkä kansain-
välinen kokemus teknisten 
tuotteiden maahantuonnista 
ja myynnistä ja uutta näke-
mystä yhtiön tulevaisuudelle, 
mikä vakuutti Projectan halli-
tuksen hänen soveltuvuudes-
taan luotsaamaan yhtiötä tu-
levina vuosina. Hilakarin teh-
tävänä on jatkaa jo aloitettua 
työtä kasvun ja kannattavuu-
den varmistamiseksi yhdessä 
johtoryhmän ja henkilöstön 
kanssa. Uskomme, että Hila-
karilla on kaikki edellytykset 
menestyä tehtävässään, Tasa-
la sanoo.

Tasala jatkaa kokopäiväises-
ti työtä Projectan eteen – kui-
tenkin uudessa roolissa. Halli-
tuksen työn johtamisen lisäksi 
Tasala vastaa pitkän aikavälin 
kehittämisestä sekä uusista lii-
ketoiminta-alueista.

- Olen ylpeä siitä, että pääsen 
omalta osaltani kehittämään 
Projectan tarinaa ja raken-
tamaan tulevaisuutta yhdes-
sä ammattitaitoisen henkilös-
tön kanssa. Projecta on vah-
va perheomisteinen yritys, jo-
hon yhdistetään luotettavuus, 
perheyrityksen perinteet yli 70 
vuoden ajalta, vahvat brändit, 
pitkäjänteisyys ja henkilöstön 
omistautuneisuus työlleen, 
Tuomas Hilakari sanoo.

Tuomas Hilakari on Projectan 
uusi toimitusjohtaja
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SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO 
 

Suunnittelukilpailun tavoitteena on löytää yritysten valmistukseen ja myyntiin sopivia huonekaluja 
ja valaisimia. Suunniteltavat tuotteet määräytyvät yrityslähtöisesti markkinatarpeen mukaisesti. 
Kilpailun painopistealueet ovat: materiaalina puu ja biokomposiitti, kestävä kehitys, ekologisuus, 
kotimaisuus ja design. Lisäksi painotetaan tuotteiden käytettävyyttä, huomioiden eri käyttäjä-
ryhmät. 

Palkintolautakunta kiinnittää huomiota tuotteiden valmistettavuuteen ja sarjatuotantoon 
soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin materiaalivalintoihin, muotokieleen, tuotemuotoilun 
innovatiivisuuteen, valmistusmenetelmiin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen. Ehdotuksissa tulee 
ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun mahdollisuus. 

 

1. Kuvaus toimeksiantajan toiminnasta: 

2. Kuvaus toimeksiantajan strategista: 

3. Kuvaus toimeksiantajan ja toimeksiannon tavoitteesta: 

4. Suunniteltava tuote:  

5. Käytettävä materiaali: 

6. Kuvaus tuotantoteknologiasta: 

7. Kuvaus muotokielestä eli designista: 

8. Asiakaskohderyhmä: 

9. Hintaluokka: 

 
 

 

 

 

 

Lisätiedot ja keskustelut:  

Petri Pajumäki, puh. 0500 666 650, petri.pajumaki@puuteollisuus.fi 

Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailu
Puuteollisuusyrittäjät ry yhteistyössä Ornamo ry:n kanssa haluavat nostaa suomalaisen huonekaluteollisuuden, valmistuksen ja suun-
nittelutyön laadun näkyville, järjestämällä yhdessä ympäristöministeriön kanssa suomalaisen huonekalun suunnittelukilpailun.
Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailu on kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu, jonka tavoitteena on löytää huonekaluyri-
tysten teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopivia huonekaluja ja valaisimia. Suunniteltavissa kilpailutuotteissa tulee näkyä puuma-
teriaali tai puupohjainen biokomposiitti osana tuotetta. Kilpailussa etsitään uusia ja oivaltavia huonekaluja ja valaisimia, jotka ovat 
ratkaisuja arkeen.
Suomalaiset huonekaluyritykset suunnittelevat ja valmistavat huonekaluja pääasiassa koteihin ja julkisiin tiloihin. Suurin osa yrityk-
sistä toimii vain Suomen markkinoilla ja kansainvälisesti toimivia yrityksiä on vain muutama.

Kilpailussa on kaksi sarjaa:
• suunnittelun ammattilaisten suunnittelukilpailu
• opiskelijoiden suunnittelukilpailu
Kummassakin sarjassa kolme parasta kilpailutyötä palkitaan rahapalkinnolla. Lisäksi jaetaan enintään kolme kunniamainintaa kummassa-
kin sarjassa.
Kilpailussa suunniteltavat huonekalut ja valaisimet määräytyvät yrityslähtöisesti markkinatarpeen mukaisesti. Valmistajat kertovat toimeksi-
annossa huonekalun tyypin tai valaisimen, tuotantotekniikan, käytettävän materiaalin, muotokielen, asiakaskohderyhmän sekä hintaluokan.
Kilpailutyöt esitellään Habitare 2020 -messuilla, jossa kilpailun tuomaristo palkitsee rahapalkinnoilla kummastakin sarjasta kolme parasta 
kilpailutyötä.
Suunnittelukilpailutöiden on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista ja puun oivaltaa hyödyntämistä. Arvostelussa painotetaan: 
tuotteiden käytettävyyttä, teollista valmistettavuutta, sarjatuotantoon soveltuvuutta, kestävän kehityksen periaatteita ja tarkoituksenmukais-
ta puupohjaisen biokomposiitin käyttöä tuotteissa, muotokieltä eli designia, valmistusmenetelmiä ja tuotteen kestävyyttä.
Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun mahdollisuus.
Kilpailussa mukana olevien yritysten toimeksiannot löytyvät kilpailun kotisivuilta. Voit osallistua yhteen tai useampaan toimeksiantoon, mut-
ta vain yhdellä ehdotukselle kuhunkin toimeksiantoon.

Aikataulu ja kilpailun vaiheet
Kilpailuaika on 11.9.2019 – 15.9.2020. Kilpailun voittajat julkistetaan Habitare-messuilla syksyllä 2020 ja Puuteollisuusyrittäjien verkko-
sivuilla.
Kilpailu on kaksivaiheinen, jonka ensimmäinen vaihe on yleinen kilpailu. Ensimmäisen vaiheen parhaimmiksi arvosteltujen suunnittelueh-
dotusten kesken järjestetään kutsukilpailu mukana olevien yritysten toimeksiantoihin. Kutsukilpailuun valinta perustuu yritysten toimeksian-
tojen, palkintolautakunnan ja kilpailun arvosteluperusteiden kanssa parhaiten sopivien ehdotusten kanssa. Palkintolautakunta suosittelee 
jokaiseen mukana olevaan yrityksen toimeksiantoon kilpailun arvosteluperusteet täyttävän kilpailuehdotuksen. Ja mukana oleva yritys tekee 
lopullisen päätöksen kilpailuehdotuksesta.
Kilpailun voittaneista ja kunniamaininnan saaneista ehdotuksista järjestetään näyttely syksyllä 2020. Palkintojen jako järjestetään Habitare 
-messuilla 9.9.2020 Helsingissä.

Kilpailun kulku lyhyesti 
1.  yritykset lähettävät suunnittelutoimeksiannon (design brief) osoitteeseen suunnittelukilpailu@puuteollisuusyrittajat.fi 30.10 mennessä
2.  suunnittelijat hakevat sivustoltamme kiinnostavat suunnittelutoimeksiannot ja lähettävät kilpailuun osallistuvan suunnitelman   
 15.1.2020 klo 12 mennessä osoitteeseen suunnittelukilpailu@puuteollisuusyrittajat.fi 
3. 25.1.2020 jatkoon valitut kilpailu suunnitelmat julkaistaan nimimerkeillä kilpailusivustolla
4.  kilpailu toinen vaihe alkaa 1.2.2020. Huonekaluyritykset valmistavat protot finalistien kanssa (protokustannukset maksaa yritys)
5.  voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.8.2020 mennessä ja protot esitellään Habitaressa 2020
6.  juryn tehtävänä on
  a. auttaa yrityksiä löytämään toimeksiannoista protovaiheeseen jatkava tuote 
  b. päättää palkittavat suunnittelijat

LISÄTIETOA KILPAILUSTA: www.puuteollisuusyrittajat.fi/suunnittelukilpailu 

YHTEISTYÖSSÄ: Puuteollisuusyrittäjät ry, Ornamo ry ja ympäristöministeriö
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SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO 
 

Suunnittelukilpailun tavoitteena on löytää yritysten valmistukseen ja myyntiin sopivia huonekaluja 
ja valaisimia. Suunniteltavat tuotteet määräytyvät yrityslähtöisesti markkinatarpeen mukaisesti. 
Kilpailun painopistealueet ovat: materiaalina puu ja biokomposiitti, kestävä kehitys, ekologisuus, 
kotimaisuus ja design. Lisäksi painotetaan tuotteiden käytettävyyttä, huomioiden eri käyttäjä-
ryhmät. 

Palkintolautakunta kiinnittää huomiota tuotteiden valmistettavuuteen ja sarjatuotantoon 
soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin materiaalivalintoihin, muotokieleen, tuotemuotoilun 
innovatiivisuuteen, valmistusmenetelmiin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen. Ehdotuksissa tulee 
ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun mahdollisuus. 

 

1. Kuvaus toimeksiantajan toiminnasta: 

2. Kuvaus toimeksiantajan strategista: 

3. Kuvaus toimeksiantajan ja toimeksiannon tavoitteesta: 

4. Suunniteltava tuote:  

5. Käytettävä materiaali: 

6. Kuvaus tuotantoteknologiasta: 

7. Kuvaus muotokielestä eli designista: 

8. Asiakaskohderyhmä: 

9. Hintaluokka: 

 
 

 

 

 

 

Lisätiedot ja keskustelut:  

Petri Pajumäki, puh. 0500 666 650, petri.pajumaki@puuteollisuus.fi 

u  Metsäuutisia

Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa to-
detaan, että hallitus laatii yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa toimialakohtaiset vä-
hähiilisyystiekartat, jotka sovitetaan yh-
teen uusien ilmastotoimien kanssa. Met-
säteollisuus on halukas vastaamaan esi-
tettyyn haasteeseen osallistumalla työ- ja 
elinkeinoministeriön tänään käynnistä-
mään työhön. 

Metsäteollisuudella on vahvaa näyttöä 
monenlaisista tuotantoon liittyvien pääs-
töjen vähentämisestä. 1990-luvun alus-
ta lähtien tuotantoon suhteutetut päästö-
vähenemät ovat merkittäviä. Esimerkiksi 
kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet 95 
prosenttia, hajurikkiyhdisteet 97 prosent-
tia ja fosforipäästöt 80 prosenttia.

- Politiikka on ohjannut teollisuutta inves-
toimaan bioenergiaan Suomessa. Ja näin 
on myös tapahtunut. Tehtaamme ovat pit-
kälti irtautuneet fossiilisista, sillä uusiutu-
vien polttoaineiden osuus tehtaillamme on 
jo 86 prosenttia. Tavoitteemme on nostaa 
osuus 90 prosentin tasolle vuoteen 2025 

mennessä, Metsäteollisuus ry:n toimitus-
johtaja Timo Jaatinen toteaa.

Metsäteollisuuden tiekartta ei valmistues-
saan tule kuvaamaan vain sitä, miten ala 
vähentää omia päästöjään. Fokuksen on 
oltava fossiilitalouden alasajossa. Kun ta-
voitteena ovat globaalisti myönteiset il-
mastovaikutukset, tarvitaan toimenpitei-
tä neljässä kokonaisuudessa.

Päästöjä tulee saada alas investoimalla 
tehtaiden vähäpäästöiseen teknologiaan 
sekä vähentämällä päästöjä metsäteol-
lisuuden koko toimintaketjussa. Samal-
la ympäristölle haitallinen hiilivuoto tulee 
estää vahvistamalla ympäristösuoristus-
kyvyltään maailmanluokkaa olevien suo-
malaisten tehtaiden toimintaedellytyksiä. 
Kolmanneksi, hiilivarastoja tulee kasvat-
taa huolehtimalla metsien kasvusta sekä 
elinvoimasta ja neljänneksi, teollisuuden 
tulee kyetä valmistamaan yhä enemmän 
tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia, uusiu-
tumattomia materiaaleja ja vastaavat ym-
päristötietoisten kuluttajien vaatimuksiin.

Ilmastomyönteisille ratkaisuille on jatku-
vasti lisääntyvä tarve maailmalla. Puusta 
valmistettujen tuotteiden maailmanmark-
kinat kasvavat suunnittelu- ja konsultoin-
tiyritys Pöyryn arvion mukaan lähes 200 
miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennes-
sä. Menestyvä suomalainen metsäteol-
lisuus voi ottaa tästä osansa ja samaan 
aikaan Suomi voi jatkaa metsävarojensa 
kasvattamista.

- Tulevan menestyksen ja ilmastokartan 
toteutumisen tae on kilpailukykyinen toi-
mintaympäristö ja metsäteollisuuden uu-
distuminen. Nykyistäkin ilmastomyöntei-
sempien tuotteiden kehittely vaatii inno-
vointia ja investointeja Suomeen. Puun-
käyttö puolestaan edellyttää terveitä, 
uudistuvia ja kestävästi hoidettuja met-
siä. Näistä lähtökohdista uskomme, että 
Suomen ilmasto- ja taloustavoitteet saavu-
tetaan vahvasti puujaloilla seisten tulevai-
suudessakin, Jaatinen summaa.

Metsäteollisuus vastaa hallituksen 
hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen 
laatimalla toimialan ilmastotiekartan
Metsäteollisuus on jo pitkälti irtautunut fossiilisista polttoaineista. Tämä kehitys voidaan viedä maaliin 
samalla kun kasvatetaan sekä kotimaisia metsävaroja että vientituotteista saatavia hyötyjä. Toimialla 
tehdään ilmastotiekartta kuvaamaan tietä kohti ilmastoneutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin 
tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suo-
malaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään 
yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta 
biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kes-
tävän metsätalouden ja koko 
metsäklusterin eturivin 
osaamisen ansiosta.
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ER-Pahvityö Oy LEPPÄVIRTA
Tervonlammentie 6 , 79100 Leppävirta

Toimisto: Virpi Pitkänen, puh. 050 359 6565

Kaikenkokoiset 
pakkauslaatikot 
pienestä rasiasta 
FIN-konttiin, 
painatuksella 
tai ilman!

Pyydä tarjous!
Olemme lähellä, soita tai tule käymään.

erpahvityo@erpahvityo.fi   •   www.erpahvityo.fi

Laatikot valmiina 
varastosta tai mittatilauksena.

Ylivetokone, pahvin 
pintaan painettu kartonki.

Valmistamme myös 
pienet erät ja mallisarjat!

ER-Pahvityö Oy LAHTI
Lemminkäisenkatu 5-7, 15210 Lahti

Puh. (03) 730 2215

TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN
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Kaikenkokoiset 
pakkauslaatikot 
pienestä rasiasta 
FIN-konttiin, 
painatuksella 
tai ilman!

Pyydä tarjous!

u  Nimitysuutiset, uutiset 

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi 

www.markkinointivartti.fi 

Millä mallilla paino- 
ja promotuote asiat?

KYSY 
TARJOUSTA!

Soita: Kaarina Julkunen 050 572 5996

Tule mukaan 

PUUVIESTIN Yrityshakemistoon 

Mellanon johto osti yhtiön

SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Mellano Oy:n toimiva johto os-
ti yhtiön PRT-Forest Oy:ltä. 
Kauppakirja on allekirjoitettu 
30.9.2019.
Yhtiön uusi pääomistaja tulee 
olemaan iisalmelainen Janne 
Lehtonen, joka on toiminut yh-
tiön toimitusjohtajana jo vuo-
desta 2012 lähtien. Yhtiön toi-
nen uusi omistaja on johtoryh-
mään kuuluva avainasiakas-
päällikkö Marika Pehkonen, 
joka jatkaa nykyisessä tehtä-
vässään.

- Olemme hyvin sitoutuneita 
Mellanon kehittämiseen ja yri-
tyskauppa on todiste siitä, että 
uskomme yhtiöön ja sen vah-
vaan kasvuun. Käänne vahvaan 
kasvuun on jo nähtävissä, kun 
huhti-syyskuun liikevaihtom-
me on 28 prosentin kasvussa 
ja elokuussa kasvu oli jopa yli 
70 prosenttia, kertoo toimitus-
johtaja Janne Lehtonen. 
- Yhtiöllä on erittäin vahva ta-
se ja rahoituksellinen asema on 
hyvä, joten jatkossa yhtiön ke-

hittämiseen voidaan panostaa 
myös rahallisesti, Lehtonen jat-
kaa.
- Maailman muuttuminen, 
verkko-ostamisen yleistyminen 
ja kysynnän kansainvälistymi-
nen ovat aiheuttaneet haas-
teita alan pienille toimijoille ja 
haluamme auttaa omia asiak-
kaitamme vastaamaan tähän 
haasteeseen kehittämällä Mel-
lanoa, täydentää avainasiakas-
päällikkö Marika Pehkonen. 
Muut Mellano Oy:n työnteki-

jät jatkavat nykyisissä tehtä-
vissään ja yhteystiedot säilyvät 
ennallaan. Yritysosto ei vaiku-
ta olemassa oleviin sopimuk-
siin tai asiakas- ja yhteistyö-
kumppanisuhteisiin. Mellano 
Oy on Suomen johtava kodin 
kiintokalusteiden ja MDF-ovi-
en sopimusvalmistaja. Yhtiön 
henkilömäärä on 90 ja tehdas 
sijaitsee Lapinlahdella. Arvioi-
tu liikevaihto vuodelle 2019 on 
12 M€.

Yläsavolainen

Lahden Seudun Puumiehet 
ry ja Puumiehet ry järjestä-
vät Puusepänteollisuuspäivän 
2020 Vierumäki Resort hotel-
lissa Vierumäellä 4.2.2020.
Tämän kontaktipäivän aika-
na pääset osallistumaan kuu-
teen työpajaan ja tapaamaan 
johtavia kone- ja materiaali- 
ja ohjelmistotoimittajia sekä 
työpajoissa että ständeillä.

Tilaisuuden teemana on kil-
pailukyky ja tuottavuus. Työ-
pajanpitäjiä on tilaisuudes-
sa 8 kpl ja näytteilleasetta-
jia 12 kpl. Noin tunnin mit-
taisissa työpajoissa kuullaan 
teknologian viimeisimmät ke-
hitysaskeleet. Tilaisuus on 
tarkoitettu yritysten johdolle 
ja teknologia-asiantuntijoille. 
Ohjelmassa on lisäksi Janne 

Liiaksen pitämä puusepän-
teollisuuden toimialakatsaus, 
luento aiheesta kilpailukyky ja 
tuottavuus sekä tuote-esitte-
lyjä. Tilaisuus on osallistujille 
maksuton. Tilaisuuden mak-
simiosallistujamäärä on n. 80 
henkilöä. Paikat täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä.   

Lahden Seudun 
Puumiehet ry

Puusepänteollisuuspäivä 2020

Nimityksiä Innomacilla
Tuomas Astikainen on nimitetty tuotepääliköksi lämmityskattiloiden ja kierrätystuotteiden tuo-
teryhmään. Tuomas toimii Lappeenrannasta käsin ja omaa pitkän myyntikokemuksen mm. 
L&T:llä, Remeolla ja Savonlinnan Lämpöpumppu Oy:llä. Tuotepäällikkö, kierrätystuotteet ja 
lämmityskattilat +358 447776523.
Seppo Nikkola on nimitetty varaosamyyntiin vastuualueena varaosatilaukset. Sepon tavoit-
taa Turun toimistolta. Varaosatilaukset puh. +358 44 777 6521 seppo.nikkola@innomac.fi
Maritta Vuorinen on nimitetty markkinointikoordinaattoriksi. Marittan tavoittaa Turun toimis-
tolta.  Markkinointikoordinaattori  puh. +358 44 777 6530 maritta.vuorinen@innomac.fi
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2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 328 8820  
044 5555 072 / Jani Myyryläinen
fax   09 878 7667
email: toimisto@usnr.com 
www.usnr.com

Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
puh. 03-882 510
puh. 03-882 510
fax 03-882 5122
Myynti:
Terhi Hietanen, puh. 0400 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

1.

3.
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 7815 300
kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

4.

8.

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

EMERI OY

5.

7.

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

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

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

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

Busch Vakuumteknik Oy  .................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy  ................. 7
EJ Hiipakka Oy  ................................. 10
Emeri Oy  ........................................... 4
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

Joakim Lund
Jani Haapamäki
Pasi Putkonen
Billskogintie 23
02580 SIUNTIO
Puh. 0207 590 990
e-mail: info@sawcenter.fi
www.sawcenter.fi

RAJAKO
Niko Havu
Puh. 045-8421771
e-mail: niko.havu@sawcenter.fi

SAWMILL SERVICE
Tukkikatu 5
53900 LAPPEENRANTA
Juha Dillström
Puh. 0207 590 996
e-mail: sawmillservice@sawcenter.fi

SALPATERÄ
Juha-Matias Salo
Keskikankaantie 4
15870 Hollola
Puh. 0457-750 0096
e-mail: juhamatias.salo@salpatera.fi

VANTERÄ OY
Kari Nilosaari
Vaasankatu 10
39700 PARKANO
Puh. 0400-358 752
e-mail: vantera@sawcenter.fi

JYVÄSKYLÄN TERÄHUOLTO OY
Jouni Rummakko
Kiilatie 7
40320 Jyväskylä
Puh. 0207 590 994
e-mail: jouni.rummakko@sawcenter.fi
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10.

9.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

15.
Sinikellontie 4, 01300 VANTAA
puh. 09-774 6060
fax 09-774 60666
e-mail: info@busch.fi
www.busch.fi

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

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

D line ja Essem Design –tuotteiden sekä
KulturBeslag –perinnehelojen maahantuoja
Hämeentie 20, 00530 HELSINKI
puh. 09-717 172
e-mail: info@hokola.fi
www.helakauppa.com

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

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

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

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

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

Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4,  15680 LAHTI
puh. 03-877 770
e-mail: info@hafele.fi
www.hafele.fi

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

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

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

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

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

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

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

21.
Tiiriskankaankuja 4, 15860 Hollola 
(KONTTORI JA VIILUTEHDAS)
Tiiriskankaantie 3, 15860 Hollola 
(LEVYTEHDAS)
(03) 874 340
https://www.hvloy.com

HOLLOLAN VIILU JA 
LAMINAATTI OY

24.
Puunjalostuslaitteet, 62900 ALAJÄRVI
gsm 0400 565 154 / Timo Myllyaho
gsm 045 111 0726 / Jesse Myllyaho
gsm 0400 353 167 / toimisto
email. etunimi.sukunimi@passimo.com
 www.passimo.com

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

fi
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27.
29.

28. 35.

36.

26.
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

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

- 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

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

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

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

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

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

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike 
M. Ruhberg 
kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa 
Hyvää Joulua ja 
Menestystä 
vuodelle 2019.

Puusepänliike
M.Ruhberg Oy

ABS-reunanauhat  ...............................................................................  16
Aihiotuotteet  ..........................................................................  14, 21,27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle  ............................................  7, 21
Alumiinikehysovet  ................................................................................  7
CLT -levylinja  ......................................................................................  22
CNC-työstöt 5-akseliset  ......................................................................  29                    
Erikoislistat  .........................................................................................  35
Erikoispuutavara .............................................................................  4, 14
Erikoisvanerit  ........................................................................  14, 21, 35
Halogeeni- ja LED-valot ........................................................................  7
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
Koivuliimalevyt  ....................................................................................  4
Koivusahatavara  ......................................................................... 2, 4, 14
Koivuvanerit  ..................................................................................14, 21
Koivuviilut  ................................................................................ 4, 14, 21
Kolmikerroslevyt  ..................................................................................  2
Kolakuljettimet  ....................................................................................  3

Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon
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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
Melamiinikalustelevyt   .......................................................................  10
Melamiinipintaiset vanerit   ................................................................  33
Melamiinireunanauhat  ......................................................................  16
Metallilaatikot  ..............................................................................  10, 19
Metallinilmaisimet  .............................................................................  15
MOLDOW-suodattimet  .......................................................................  23
Myymälähelat, shopfitting-helat ja apteekkijärjestelmät  ..................  19
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
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
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OLSAOLSA

FORMAT4® – VAATIVIMPIIN 
TARPEISIIN ILMAN 
KOMPROMISSEJA

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

LEVYSTÄ KALUSTEEKSI
LISÄTIETOA:

OLSA.FI

TERVETULOA LEVYSTÄ KALUSTEEKSI TAPAHTUMAAN JA KOEAJA PAIKANPÄÄLLÄ: 
profi t H200, creator 950, kappa V60, tempora F600 60.06L  ja useita peruskoneita

profi t H200
CNC Työstökeskus

MERKKAA KALENTERIISI:
10.-11. LOKAKUUTA LAHDESSA
Nähdään tapahtumassa.
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