Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti

u 30 vuosikerta

u nro

fi

8 • 2019

WOODIO s. 4-5
Suojaa tuotteesi –
Designin puolesta sivut s. 10-11

Visapuun uusi
tuleminen s. 22

Menestystä

vuodelle 2020

WWW.PUUVIESTI.FI

1

Rauhallista

Joulua
& Onnellista

Uutta Vuotta
2020!

2

WWW.PUUVIESTI.FI

u Pääkirjoitus
Tätä kirjoittaessani Suomen hallitus oli kriisissä 700 postin pakettilajittelijan palkkakiistan vuoksi. Siitä syntyi lakko tukilakkoineen, jotka vaikuttivat laajasti puusepänteollisuudenkin elämään. Kun rahtiliikenne pysähtyi lakon vuoksi, nopeimmat ratkaisivat kuljetusongelman viemällä itse rekalla tuotteet perille Pohjoismaihin. Kiistat johtivat lopulta pääministeri Antti Rinteen eroon. Olen seurannut ikäni politiikka läheltä ja kauempaa. Enimmäistä kertaa sain huomata, että Suomen pääministeri vaikutti
enemmän ammattiyhdistyspomolta kuin Suomea ja sen taloutta johtavalta pääministeriltä. Politikoimatta yhtään enempää, toivoisin, etteivät Suomessa palkkakiistat tukilakkoineen saisi toistuvasti aiheuttaa taloudellisia tappioita niille, joita asia ei koske ollenkaan eli yrittäjille.
Puusepänteollisuus, puurakentaminen ja puukerrostalojen rakentaminen on nyt lähes
huipussaan. Syksyn tapahtumissa oli esillä paljon uutuuksia puusta. Puuta materiaalina taivutetaan nyt moneen muotoon korvaamaan muovia. Tässä lehdessä me esittelemme niistä joitakin. Nuoriso on alkanut arvostamaan puuta ja kestävyyttä huonekaluissaan, tämä tieto otetaan iloiten vastaan.
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Meidän yrittäjien tulevaisuuteen liittyy aina huoli taloudesta. Talouden tulevaisuus suodattuu käyttöömme talouden ammattilaisten ennusteiden kautta. Vallalla on varovaisia
taantumaennusteita. Brexit sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota luovat epävarmuutta. Nämä hidastavat talouden kasvua. Kotitalouksien tilanne on kuitenkin Suomessa ja laajemminkin euroalueella hyvä, joten kulutuksen olisi varaa kasvaa enemmänkin. Suomen talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,3 ja vuonna 2020
1,2 prosenttia, arvioi Pellervon taloustutkimus 2020. Vahvempiakin kasvuennusteita on esitetty. Meidän tehtävämme on tehdä kaikkemme, että se kasvu näkyy myös
puusepänteollisuudessa. Uusia avoimia esiintuloja, positiivista viestintää, puun kierrätettävyyden korostamista, puun käyttö on ilmastoteko jne. Nämä kaikki ovat keinoja, joilla me voimme vaikuttaa.
Puuviestin levikki on kasvussa ja lehden huomioarvo nousussa. Puuviesti haluaa edelleen olla vahvasti mukana tuomassa yhä vahvemmin esiin puusepänteollisuutta ja suomalaista puualan osaamista. Tulemme esittelemään ensi vuonna 30 puuteollisuusalan yritystä/puuseppää/hienopuuseppää/puuartesaania. Mikäli Sinulla on meille ehdotus, lähetä vinkkisi. Lisäksi voit ”paljastaa” henkilön, joka mielestäsi ansaitsee tulla esitellyksi lehdessämme. Tässä lehdessä esittelemme Heikki Sarajan, pitkän linjan
puuseppä -opettajan ja alan osaajan.
Puuviestin yksi tärkeä tehtävä on esitellä lukijoillemme tuotteita ja palveluja, jotka auttavat kehittämään liiketoimintaa. Myös tämä osa-alue tulee samaan lisää huomiota
lehdessämme, kuten myös nettisivuillamme www.puuviesti.fi.
Postin lakon aikana ryhdyimme kehittämään myös aitoa nettilehtiversiota. Se saataneen maaliin ensi vuoden aikana.

Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme tästä vuodesta
ja toivottaa oikein rauhaisaa Joulua ja menestystä vuodelle 2020.
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Woodio mullistaa

vesikalusteiden markkinat

Kotimainen Woodio valmistaa ensimmäisenä maailmassa sarjatuotantona puisia
lavuaareja. Woodion tyylikkäät ja innovatiiviset puukomposiittituotteet tuovat
puun täysin uudella tavalla osaksi designia.
Woodion perustaja Petro Lahtinen on kemian tohtori, joka on toiminut puukomposiitin parissa koko uransa. Tohtori Lahtisen työhistoriaan kuuluu muun muassa
puukomposiitin tuotteistaminen terveydenhuollon puolelle biologisesti hajoavana kipsimateriaalina.
- Olen tutkinut erilaisia vaihtoehtoja aloista, joilla puukomposiittia voitaisiin hyödyntää, Lahtinen kertoo. Hän oli juuri kehittänyt vedenkestävää versiota biohajoavasta puukomposiitista, kun hänen
katseensa siirtyi kylpyhuonetiloihin sekä
siihen, olisiko puukomposiitista vaihtoehdoksi posliinille ja keramiikalle.
Nyt Lahtinen johtaa Woodiota, joka valmistaa lavuaareja ja muita vesikalusteita
kylpyhuoneeseen puukomposiitista. Puu
kuulostaa erikoiselta lavuaarin materiaalilta. Woodio Oy:n kehittämä puuhakkeen
ja muovihartsin komposiitti on kuitenkin
täysin vedenkestävää ja mekaanisesti lujaa, ja pienet kappale-erät valmistuvat siitä edullisemmin kuin keramiikasta. Tällä
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Tekninen johtaja Johannes Stenius esittelee allasmallia, joita on menossa Helsinkiin rakentuvan
hotellin wc-tiloihin.

Woodio toimitusjohtaja kemian tohtori Petro Lahtinen kaupallisti uuden ekologisen ja vedenkestävän
puukomposiitin.

hetkellä Woodion valikoimaan kuuluu lavuaareja, ja myös muita kylpyhuonekalusteita. Lavuaarit valetaan hartsin ja puun
massasta lasikuitumuottiin, jollainen on
Lahtisen mukaan selvästi halvempi kuin
keramiikkateollisuuden muotit. Niinpä
tuotteita voidaan valaa pienempinä sarjoina ja tarjota myyntiin useampia malleja ja värejä. Alkuinvestointeja laskee myös
se, ettei suuria polttouuneja tarvita.

mentti, joka sopii erityisesti suomalaiseen
sisustukseen. Kodin kylpyhuoneissa ja
WC-tiloissa puuta on kuitenkin aiemmin
hyödynnetty vielä rajallisesti sen huonon
kosteudensietokyvyn vuoksi. Woodion pesualtaat ovat kuitenkin tutkitusti kestäviä.

Puu sisustusmateriaalina tuo tilaan lämpöä. Se on tyylikäs ja rauhoittava ele-

- Usein puukomposiittialtaista kysytään,
miten ne kestävät kosteutta ja iskuja.
Woodion altaat kestävät vettä aivan samalla tapaa, kuin perinteisesti kylpyhuoneissa käytetty posliini. Kaikki altaat valetaan muottiin, jonka ansiosta ne ovat erit-

täin kestäviä iskujen aiheuttamia vaurioita
vastaan, Lahtinen kertoo. Mikäli vaurioita altaaseen tulisikin, ne voidaan Woodion
altaissa korjata.

Woodion materiaali on posliinia kestävämpää ja muuntautuu esimerkiksi seinäpaneeleiksi, työtasoiksi, ja tulevaisuudessa jopa wc-istuimiksi.

Ekologinen sisustusratkaisu

- Meillä on nyt käynnissä vahva kasvu ja
luvassa on uusia tuotteita. Kuluneen vuoden aikana olemme saavuttaneet sellaisen tason, että yksityiskuluttajat ja ammattilaiset tuntevat meidät, Petro Lahtinen kuvailee.

Woodio materiaali on maailman ensimmäinen täysin vedenkestävä, puuhakkeesta valmistettu massiivipuukomposiitti, jonka avulla Woodion tavoitteena on
tehdä kylpyhuoneista ekologisempia ja
mielenkiintoisempia. Woodio-tuotteiden
hiilijalanjälki, niiden koko elinkaaren ajan,
on huomattavasti pienempi verrattuna perinteisiin posliinisiin kylpyhuoneen vesikalusteisiin. Puulavuaari pienentää hiilidioksidipäästöjä 55 kilolla posliinilavuaarin verrattuna. Tyylikäs ja kestävä allas on
siis ekologinen sisustusratkaisu.
- Puukomposiitin saa käytön jälkeen poltettua ja muunnettua energiaksi. Sen valmistukseen ei liity samanlaisia korkeita lämpötiloja kuin posliinissa, Lahtinen
esittelee.

Vuoden Design -palkinto
Woodiolle on tärkeää, että design kulkee käsikädessä ympäristöystävällisyyden kanssa. Woodio palkittiinkin Habitare-messujen yhteydessä Vuoden Designteko -tunnustuksella. Vuoden designteko
-tunnustuksen perusteluissa Design from
Finland -palkintoraati kiittää Woodion
kansainvälisen tason brändiä, jossa perinteinen ja arkinen tuote on saanut innovatiivisen, erottuvan ja omaleimaisen toteutuksen.

Rahoitus mahdollistaa tuotekehittelyn.
Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä
Spring teki pääomasijoituksen Woodio
Oy:hyn. Metsä Spring osallistuu noin 4
miljoonan euron rahoituskierrokseen yhdessä Woodion nykyisten sijoittajien Ardent Venture BV:n, Finow Oy:n, NextStone Oy:n ja Valve Ventures Oy:n kanssa.
Woodion kehittämällä teknologialla Metsä Groupin tuotannon sivuvirroista voidaan valmistaa pitkäikäisiä lisäarvotuotteita. Mahdollinen teollinen sivuvirta tässä yhteydessä on Metsä Groupin tehtailla
syntyvä pienikokoinen puuhake. Tuotannon sivuvirroista valmistettujen, pitkään
hiiltä sitovien tuotteiden odotetaan olevan

erittäin kilpailukykyisiä, kun uuden Woodio-materiaalin ympäristöjalanjälkeä verrataan nykyisiin kaupallisiin ratkaisuihin.
Woodion alkuvaiheen myyntimenestyksiä ovat olleet Woodio -materiaalin avulla
valmistetut kylpyhuoneen ja keittiön pesualtaat.

Uudet tuotannontilat
Konalaan
Uuden tuotannon avajaisia vietettiin lokakuun lopussa Konalan tehtaalla. Woodio
tuotteet on aikaisemmin valmistettu alihankintana Suomessa yhtiön kumppaniverkoston kautta. Oma tehdas avaa mahdollisuudet massatuotannolle. Yhtiössä
on nyt 21 työntekijää ja tehtaan toimiessa täydellä voimalla määrä tulee nousemaan noin 50:een. Ensi vuonna Woodion
tavoitteena on avata markkinat Ruotsissa
ja Saksassa kotimaan markkinan rinnalle.
- Konalaan avautuva tehdas on strategiamme kannalta tärkeä pilottihanke. Tulevaisuudessa uskomme kylpyhuonekalusteitamme valmistettavan puunjalostustehtaan yhteyteen integroidussa tehtaassa. Olemme myös itse suunnitelleet
pilottitehtaamme tuotannon koneet, sillä
sellaisia ei ole markkinoilla, kertoo Petro
Lahtinen.
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto, Woodio

Malja-altaan Soft-mallisto on
ensimmäinen pesuallasmallisto,
Pyöreän altaan korkea reuna antaa
näkyvyyttä puulle ja sitä tehdään
useissa väreissä.
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Puupäivä 2019 Helsinki
Puupäivä järjestettiin tänä
vuonna jo toista kertaa Helsingin Messukeskuksen kokousmaalima -siivessä. Tilaisuus kokosi jälleen toistatuhatta osallistujaa. Tänä vuonna tapahtumassa oli mukana
32 yhteistyökumppania, joiden tuote- ja palveluntarjontaan oli mahdollista tutustua
keskikäytävällä.

Korkealaatuisia
puutaloelementtejä
Punkaharjun Puuaito esitteli
päivän aikana puurakentamisen projektituotteitaan. Puutaidon Kerimäen tuotantoyksikössä aloitettiin keväällä 2017
puutaloelementtituotanto. Entisessä betonihallissa valmistuu nyt puutaloelementtejä
Punkaharjun Puutaito Oy:n eri
yhteistyökumppaneiden rakennuskohteisiin Etelä-Suomeen
ja ympäri Eurooppaa.
- Punkaharjun Puutaito Oy:n
kehittämät puuelementit soveltuvat erinomaisesti mm.
kerrostalorakentamiseen ja tilaelementeiksi. Mittatarkat
seinä- ja välipohja- ja tilaelementit ovat kustannustehokkaita hankkia ja kevyitä kuljettaa. Esivalmistelluista puuelementeistä rakentaminen on
myös nopeaa, sillä rakennus-
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työmaalla tehtäväksi jää vain
osien liittäminen toisiinsa, kertoi toimitusjohtaja Janne Tirronen. Puu on myös ekologinen
valinta. Puurakentaja on vahvasti mukana kiertotaloudessa
ja jättää pienen hiilijalanjäljen.
- Puuelementit valmistetaan
kuivissa ja vakaissa tuotanto-olosuhteissa, Tirronen korostaa. Punkaharjun Puutaito
Oy:llä on laadunvarmistuksen
FC-merkki.
Punkaharjun Puutaito Oy sai
lokakuussa Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston
Rantasalmi-palkinnon, joka
myönnetään puun taidokkaasta taivutuksesta, vastuullisesta valmistamisesta. Talousneuvos Osmo Ruotsalaisen aloitteesta syntynyt, valtakunnallinen puualan maineteosta
jaettava palkinto on arvoltaan
20 000 euroa. Palkinto luovutettiin ympäristöministeriön,
Etelä-Savon maakuntaliiton,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäkeskuksen yhdessä järjestämän puurakentamisen seminaarin yhteydessä Mikkelissä.

Perinnehirsirakentamisen ammattilainen
Perinnehirsirakentamisen ammattilaiset, yrittäjät jo toises-

sa polvessa Johannes, Ilkka
ja Martti Heikkilä, toteuttavat
yksityiskohtaisia ja ainutlaatuisia projekteja ympäri Suomea. Puupäivän yritysesittelyalueella he olivat ensimmäistä
kertaa esittelemässä palvelujaan. He uskovat hirsirakentamiseen, jolla on pitkät perinteet Suomessa.
- Hirsirakentamisen suosio on
ollut kasvussa jo vuosia, sillä
ihmiset haluavat viihtyisämpiä, ympäristöystävällisimpiä
ja sisäilmaltaan terveellisempiä asuntoja, Ilkka Heikkilä
sanoo. Projektirakentamisesta on syntynyt kokonaisuuden
kattava palvelutuote ammattilaisille.

Veistämme itse kaatamistamme
puista uusia taloja ja arkkitehtuurisesti haastavia rakennuksia
sekä korjaamme pieteetillä vanhoja puurakennuksia, esittelivät
Martti, Ilkka ja Johannes Heikkilä
Puupäivän aikana.
- Toimipaikkamme sijaitsee puurakennekeskittymässä Karstulassa, josta käsin olemme toteuttaneet menestyksekkäästi
erilaisia rakennushankkeita julkisten ja yksityisten rakennuttajien kanssa, Heikkilä jatkaa.
Isoissa hankkeissa yhteistyötä
tehdään muiden rakennusalalla
toimivien yritysten kanssa.
- Kumppaniverkostomme avulla voimme hoitaa myös rakennus- ja rakennesuunnittelun,

lupa-asiat, puusepäntyöt, sahatavara- ja kuljetuspalvelut,
Heikkilä listaa.

Vertex ohjaa
alusta loppuun
Vertex Systems Oy on monipuolisia ohjelmistoratkaisuja teollisuudelle tarjoava yritys. Vertex -suunnitteluohjelmistot sujuvoittavat teollisesti valmistettavien tuotteiden suunnittelua.
- Tiedonhallintaratkaisumme
liittyvät saumattomasti suun-

nitteluun ja näin tehostavat
tuotteisiin liittyvän tiedon hyödyntämistä ja tuovat uuden ja
olemassa olevan tuotetiedon
oikeaan aikaan sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan, kertoo
johtaja Jouni Kuivanen Puupäivän esittelypisteellä.
- Käytännössä autamme hallitsemaan koko prosessin aina
luonnostelusta rakentamiseen
ja kalustamiseen, sanoo myyntipäällikkö Santeri Pyhäniemi.
Vertexin avulla voidaan pro-

Tero ja Janne Tirronen Puutaito.

sessi vakioida ja auttaa käyttäjää toimimaan oikein ja järjestelmällisesti. Rutiinit on automatisoitu ja prosessin jokaisessa vaiheessa vastuuhenkilö
tietää tehtävänsä. Vertexillä on
myös 3D-suunnitteluohjelmisto keittiöiden ja kalusteiden
valmistajille. Uutuustuotteena on 3D-tuotemallien turvalliseen jakamiseen asiakkaiden
ja yhteistyökumppanien kanssa tarkoitettu Showroom-pilvipalvelu.

- Kaikki yhdellä työkalulla,
Santeri Pyhäniemi sanoo. Vertex-ohjelmistoilla voidaan hoitaa suunnittelutyö, muutoksen
hallinta sekä tarkka tarjousja määrälaskenta. Suunnittelun aikana kertyvää tietomallia voidaan hyödyntää rakentamisen elinkaaren eri vaiheissa.
Näin sen avulla voidaan kaventaa myynnin ja suunnittelun välistä kuilua ja jakaa tietoa sitä tarvitseville. Projekti
on kokonaisvaltaisesti hallittu,
hän vielä jatkaa.

Vertexiltä Jouni Kuivanen ja Santeri Pyhäniemi.

Vuoden 2019 puupalkinto Joensuun Lighthouselle
Vuoden 2019 Puupalkinnon saa Joensuun
Lighthouse, jonka arkkitehtisuunnittelusta
vastaa Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto pääsuunnittelijanaan Samuli Sallinen, arkkitehti SAFA.
Palkinto julkistettiin Puupäivässä 28.11.2019
Helsingissä.
Joensuun Lighthouse on Suomen ensimmäinen 14-kerroksinen puukerrostalo. Lähes 50
metriin kohoavaa opiskelija-asuntolaa voidaan
pitää uraauurtavana työnä korkean puurakentamisen kehittämisessä ja myös kansainvälisesti mielenkiintoisena esimerkkinä.
Hankkeen toteutus on edellyttänyt puurakentamisen ratkaisujen ja prosessien kehittämistä useilla eri alueilla. Hankkeen palotekninen
suunnittelu perustui tapauskohtaiseen toiminnalliseen palomitoitukseen, koska määräysten
mukainen taulukkomitoitus ulottuu vain kahdeksaan kerrokseen asti. Rakenneteknisesti
kohde määriteltiin poikkeuksellisen vaativaksi. Rakennuksen jäykistys hoidetaan ylhäältä
alas kiristettävillä puurakenteiden sisäisillä teräksisillä vetotangoilla. Tekniikkaa sovellettiin

käyttöön ensimmäisen kerran Suomessa.
Hankkeen toteutustavaksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa toteutustavaksi
valittiin lopulta Stora Enson runkojärjestelmä
ja urakoitsijaksi paikallinen Rakennustoimisto
Eero Reijonen Oy. Kohde on esimerkki erilaisten puutuotteiden yhdisteltävyydestä. Sen toteutuksessa on hyödynnetty sekä LVL-viilupuuta että ristiin liimattua monikerroslevyä CLT:tä.
Kerrostaloon on toimitettu yli 2 000 m3 massiivipuutuotteita. Puutuoteosien sitoma hiilen
määrä vastaa noin 700 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä vuoden aikana.
Rakennus valmistui aikataulussa. Yhden kerroksen rakentamiseen käytettiin alle kaksi viikkoa. Työmaalle saapuneet loviisalaisen Timberpoint Oy:n työstämät massiivipuulevyaihiot, joissa olivat ikkuna- ja oviaukotukset
sekä läpiviennit talotekniikkaa varten, varusteltiin asennusvalmiiksi työmaan vieressä teltan suojassa. Elementit asennettiin paikoilleen sään salliessa ja asennuksen jälkeen kerros suojattiin väliaikaisella katolla, millä var-

mistettiin kuivaketjun toteutuminen.
Lighthouse Joensuu toimii jatkossakin puurakentamisen edistäjänä, sillä kohteessa jatkuvat Karelia-ammattikorkeakoulun akustiikkatutkimukset sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan ja rungon siirtymien
seuranta mukaan lukien huojunta ja hiipuma.
Kerrostaloon on toteutettu valotaiteilija Kari
Kolan valotaideteos. Pysyvässä teoksessa käytetään poikkeuksellista tekniikkaa, jossa valoteos hehkuu rakennuksesta ulospäin.

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai
rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai
jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Puupalkinto on
jaettu vuodesta 1994 alkaen. Loppusuoran puupalkintoehdokkaiden kesken järjestetään yleisöäänestys.
Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.
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Hyvää
Joulua
Kiitos kaikille
asiakkaillemme
kuluneesta vuodesta
ja Rauhallista Joulua.

Taitoliitto Vuoden
käsityötekniikka o
Suomalaisilla on erityinen suhde luontoon ja metsässä liikkumiseen sekä puuhun materiaalina. Puukko on perinteisesti kulkenut mukana metsäretkillä. Puun käsittely, vuoleminen ja puukon käyttö on arvokasta käsityötaitoa, joka nyt halutaan nostaa
esiin nimeämällä vuoleminen Vuoden 2020 käsityötekniikaksi.
Taitoliitto valitsee Vuoden käsityötekniikan nyt neljännen kerran. Edellisten vuosien tekniikat makramee, kirjonta ja kudonta
ovat olleet pehmeiden materiaalien käsityötekniikoita.
- Käsityö jo sanana meillä Suomessa aivan liian usein mielletään vain pehmeisiin materiaaleihin, lankoihin ja tekstiiliin. Haluamme kuitenkin muistuttaa, kuinka moninaista käsityötekniikoiden ja materiaalien kirjo on. Vuolutaito on perinteinen, arvokas käsityöosaamisen osa-alue ja meillä Suomessa on myös
vahva puukkojen valmistuksen perinne, sanoo Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen.
- Puukon käyttötaito opittiin aiemmin luonnollisesti jo lapsena.
Nykyään perinteinen vuolutaito on kuitenkin monella unohduksissa. Toivomme, että ihmiset innostuvat kokeilemaan ja opettamaan myös nuorille vuolemisen taitoa. Tekniikkaan ei tarvita kalliita työvälineitä tai materiaaleja. Hyvällä peruspuukolla ja metsästä löydetyllä puunpalalla pääsee alkuun, ja puun
muokkautuminen omissa käsissä on ainutlaatuinen kokemus,
hän jatkaa.

Vuolumestarien taito on katoamassa

puh. 0400 644360
www.tj-koivukoski.fi

Puusepänliike
M. Ruhberg
kiittää kuluneesta
vuodesta
ja toivottaa.
Puusepänliike
M. Ruhberg Oy
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi

Hyvää Joulua
ja Menestystä
vuodelle 2020.

Hyvää Joulua Ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2020
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Vuolemisen taito on kansanperinnettä, joka on vaarassa kadota. Vuolumestarien käsissä on syntynyt esimerkiksi perinteisiä äärimmäistä käsityötaitoa vaativia lastukoristeita, lintuja ja
tuomaanristejä. Vuolemisen valinta vuoden käsityötekniikaksi
ei tavoittele kuitenkaan sitä, että kaikkien pitäisi oppia lastulintujen tekijöiksi. Yksinkertainen pajupillin veistely, kaarnalaivan muotoilu tai grillitikun vuoleminen retkellä on jo elämys,
joka antaa tuntumaa puuhun materiaalina ja opettaa puukon
käsittelytaitoa. Olisi kuitenkin hienoa, jos tekniikan esiin tuominen lisäisi myös kiinnostusta katoavaa taitoa kohtaa ja perinteisillekin mestareille löytyisi oppilaita jatkamaan vanhojen
tekniikoiden taitoa eteenpäin.

Virkkuukoukunkin voi vuolla
Vuoden käsityötekniikka tuodaan vuoden 2020 aikana esiin
myös Taitojärjestön kurssitarjonnassa. Modernin virkkauksen
kansainvälisesti tunnettu taitaja Molla Mills kiertää kaikissa Suomen taitoyhdistyksissä huhti-toukokuussa opettamassa virkkuukoukun vuolemista ja virkkausta. Seitsemällätoista
paikkakunnalla vietetään kevään kynnyksellä kurssituokio todellisen matalan kynnyksen vuolemisen parissa ja lopputuloksena kurssilaiset saavat mukaan kauniin ja käytännöllisen itse
tehdyn käsityövälineen.
Vuoden 2020 aikana on tulossa taito.fi-sivulle jakoon ohjevideoita ja materiaalia, joiden avulla vuolemista on helppo uskaltautua kokeilemaan.

n 2020
on vuoleminen

Vuolemisen
taito on

Hyvää
Joulua

A S T E T TA K O V E M M AT L A H J AT
PUKINKONT TIIN

kansanperinnettä
Taitoliitto ja Suomen käsityön museo toteuttavat yhteistyönä vuoden käsityötekniikkaa tukevan Metsästä käsin -kutsunäyttelyn,
jonka esittelee suomalaisten suhdetta metsään, puuta materiaalina sekä esittelee metsää tilana ja paikkana käsityön näkökulmaa unohtamatta. Tunnelmallinen näyttely pyrkii esittelemään
suomalaisen metsän ytimen, metsän tunnun, äänet ja tuoksut.
Näyttely tulee olemaan esillä Jyväskylässä Suomen käsityön museossa 23.5. - 30.8.2020 ja CraftCornerissa Helsingissä syyskuussa 2020.

Kolmasosa suomalaisista, 34 prosenttia,
kertoo nikkaroivansa, rakentelevansa tai
tekevänsä käsitöitä ainakin muutaman
kerran kuussa. 7 prosenttia kertoo tekevänsä käsitöitä joka päivä ja 77 prosenttia
suomalaisista harrastaa käsitöitä ainakin
satunnaisesti. Naisista jopa 11 prosenttia
tekee käsitöitä päivittäin. Käsityön harrastaminen Suomessa –tutkimus 2018.

Terähuollon asiantuntija.

HAKALAN PUUTUKKU OY
Jalopuiden maahantuonti,
varastointi ja myynti
Mukkulankatu 24, 15240 LAHTI
puh. +358 40 505 5224
WWW.PUUVIESTI.FI
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Secto Design –
Designin puolesta
Secto Designin suosittua Octo
-valaisinta kopioidaan eniten.
Tässä yksi kopio, jossa on monia
laatuvirheitä, esitteli Tuula Juselius Secto Designilta luenoidessaan
kopioinnista Lahden Propuulla
syksyllä.
päivänä yrityksellä on kattava
maailman laajuinen jälleenmyyntiverkosto ja tuotannosta
meneekin vientiin yli 94 prosenttia yhteensä 74 maahan.
Kasvava vientimaa on haasteellinen Yhdysvallat, jonne on
perustettu Secto Design USA.

Oma tuote kannattaa suojata
kopiointien varalta. Suojauksen voi tehdä kolmella tavalla,
joko mallisuojalla, tavaramerkillä tai tekijänoikeussuojalla.
Puisia valaisimia jo vuodesta 1999 asti valmistuttanut ja
markkinoinut Secto Design törmäsi aikoinaan lujasti ennakkoluuloihin. Alkuaikoina yri-

tys sai vakuuttaa, ettei valaisin syty palamaan, vaikka samaan aikaan markkinoilla oli
kankaisia ja paperista valmistettuja valaisimia. Aluksi valaisimen lopulliseen mitoitukseen kyllä vaikutti hehkulampun koko, joka määritteli valaisimen kannan leveyden. Tänä
päivänä sitäkään haastetta ei

ole, sillä markkinoita valloittaneet LED-valot eivät kuumene,
joten niitä voi turvallisesti käyttää kaikissa valaisimissa.
Tämän päivän haasteet ovat
kopioinnissa. Heti alusta kansainvälisille markkinoille suunnannut Secto Design sai varsinaisen läpimurron reilu kymmenen vuotta sitten. Tänä

Kun tuotteet saavat mainetta ja
kaupallista menestystä, seuraa
väistämättä kopiointia. Taistelusta piratismia vastaan on tullut arkipäivää, ja yritys onkin
puuttunut yhteensä 350 kopiotapaukseen ja poistanut nettimyynnistä reippaasti yli 10
000 väärennöstä. Edes se, että
valaisinten valmistustekniikka
on varsin vaativa, ole pelastanut yritystä kopintien määrältä. Suosituimpia malleja kopioidaan ahkerammin, mutta kaiken kaikkiaan malleja on

Mallisuojalla tarkoitetaan ensisijaisesti muotoilun, eli designin, suojaamista rekisteröinnillä. Kyseessä on nouseva
trendi, jonka merkitys on vahvassa kasvussa. Yksinkertainen ja virtaviivainen skandinaavinen muotoilu on erittäin suosittua maailmalla, ja suojaamattomista design-tuotteista tehdään nopeasti teollisia plagiaatteja varsinkin Aasiassa.
Yrityksellä, jolla on esittää rekisteröidyt oikeudet loukkausväitteensä tueksi, on huomattavasti parempi asema lähteä esittämään kieltovaatimuksia loukkaajaa kohtaan. Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle,
joka on uusi ja yksilöllinen. Hakijan kannalta on tärkeintä muistaa, että mallioikeuden suoja-alan määrittävät kuvat.
Mallihakemuksen kuvia määrittävät hyvin tekniset vaatimukset kuvan taustasta, varjostuksista ja kuvakulmista lähtien. Mallin graafisen esityksen laatu on ratkaisevan tärkeä mallin suojan kannalta, ja siksi kuvat tulee valmistella
huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Suojausstrategiaa laadittaessa on paikallaan pohtia, kannattaako uutuustuotetta
suojata useammalla kuin yhdellä mallilla. Saatavaa suojapiiriä on mahdollista laajentaa suojaamalla eri variaatioita
omasta yksilöllisestä designista. Pisimmillään tuotteen mallisuoja voidaan pitää voimassa jopa 25 vuotta, mikä antaa
mallioikeuden omistajalle merkittävän etumatkan suhteessa kilpailijoihinsa. Toisaalta taas ilman mallisuojaa tuotekehityksessä tehdyt ponnistelut valuvat helposti kilpailijoiden laariin - suosittuja tuotteita pyritään jäljittelemään ja jopa
suoraan kopioimaan. Ilman voimassa olevaa mallioikeutta jäljittelyyn on vaikea puuttua. Saavutettu mallioikeus toimii
myös varoituksena kilpailijoille.
Lisätietoja: https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet.html
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25 erilaista neljässä eri värissä. Suosituin malli on edelleen
kartiomainen OCTO -valaisin.

kiihtyy, mutta toisaalta taistelu kopiointia vastaan tuottaa
myös tulosta.

kansainvälisille markkinoille,
pitää valita, missä suojaa tuotteensa, Juselius jatkaa.

- Kopioinnin vastustaminen
maksaa enemmän kuin yrityksen markkinointi, yrityksen perustaja Tuula Juselius toteaa.

- Olemme saaneet kopiotuotteita pudotettua markkinoilta. Osa tapauksista ratkeaa jo
vastapuolelle lähetetyllä kirjelmällä, jossa huomautetaan tekijänoikeuksien loukkauksista
ja pyydetään tuotteiden poistoa, hän sanoo. Osaa kopioijia
lähestytään juristien toimesta,

Kopiointia vastaan

Kopiointi on
kasvava ongelma
Pk-yritysten mukaan kopiointi
on kasvava ongelma. Puolus-

Vuosi sitten muotoiluyritykset
turhautuivat voimia vievään
taisteluun kopiointia vastaan.
Syksyllä 2018 käynnistetty #
loveoriginal-kampanja herätti
tuolloin keskustelua myös mediassa. Kopiointi on myös kan-

vestoimaan suojaamiseen, sillä se helpottaa kopioinnin vastaisessa taistelussa. Kampanjaan lähti mukaan 24 yritystä.
Juselius on päättänyt taistella
brändinsä puolesta ja kokee tekevänsä merkittävää työtä kopiointia vastaan.
Asiat ovat parantumassa, sillä
Euroopan unionissa on tulossa
lakivalmisteluun uusi lainsää-

Tavaramerkki, ® on merkki (esimerkiksi sana, kuvio, iskulause tai niiden yhdistelmä),
jonka avulla tavarat tai palvelut voidaan yhdistää niiden liikkeellelaskijaan.
Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa.
tautuminen on kallista. Ongelmia voi syntyä, kun eurooppalainen tai yhdysvaltainen kauppa ostavat design-tuotteita Kiinasta, tietämättä oikeastaan,
mitä ovat ostamassa. Myös Juselius myöntää, että kopiointi

ja vaikeimmat tapaukset etenevät jopa oikeuteen asti. Tuula Juseliuksen mielestä oikeuksia pitää puolustaa johdonmukaisesti ja sisukkaasti.
- Muuten annamme väärän signaalin markkinoille. Kun lähtee

santaloudellinen ongelma, kun
rahaa palaa kopioinnin vastaiseen taisteluun, eikä esimerkiksi tuotekehittelyyn, markkinointiin tai uuden työntekijän palkkaukseen. Kampanjan
tarkoituksena on myös kannustaa pieniäkin yrityksiä in-

däntö, jossa määritellään tuotteiden immateriaalioikeudet.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Tekijänoikeusmerkkiä (engl. copyright ’tekijänoikeus’) voidaan käyttää ilmoittamaan, kenellä on
teoksen tekijänoikeudet. Tekijänoikeus syntyy lain mukaan automaattisesti sille, joka luo teoksen.
Copyright tai ©-merkin puuttuminen teoksesta ei poista teostason yltävästä teoksesta tekijänoikeussuojaa. Merkin käytöstä ja kansainvälisoikeudellisesta merkityksestä säädetään Yleismaailmallisessa tekijänoikeussopimuksessa (Universal Copyright Convention), jonka myös Suomi on
hyväksynyt. Kopioston mukaan sillä ei kuitenkaan Suomessa ole minkäänlaista juridista merkitystä, koska tekijänoikeus on olemassa ilman eri ilmoitusta. Tekijänoikeusmerkki on ©; äänitteissä
käytetään merkkiä .

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut muiden
yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on
tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi aivan
hyvin olla yksityishenkilö.
Tavaramerkki=yksinoikeus antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.
Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai useampia sanoja yhdessä, kuvio, iskulause, näiden yhdistelmä, äänimerkki tai kolmiulotteinen merkki. Tällöin tavaran tai sen päällyksen muoto toimii
tavaramerkkinä. Lisäksi tavaramerkki voi olla esimerkiksi multimediamerkki tai sijaintimerkki. https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhakijalle/mikaontavaramerkki.html

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILUJA LAMINAATTIPINTOJA
WWW.PUUVIESTI.FI
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u Hettich arkkitehtipäivät

Yhteistyö lisää palvelumahdollisuuksia
Jo perinteiseksi kutsuttuja
arkkitehtipäiviä vietettiin jälleen Hettichin Lahden tiloissa,
kun kalusteteollisuuden parissa toimivia yrityksiä kokoontui samoihin tiloihin verkostoitumaan, vaihtamaan ideoita ja esittelemään uutuustuotteitaan tilaisuuteen kutsutuille
arkkitehdeille ja suunnittelijoille.
Toistakymmentä arkkitehtiä
ja suunnittelijaa tuli tutustumaan erityisesti keittiö- mutta myös muiden sovellusalan
tuotteisiin; esillä oli niin Hettichin kalusteheloja ja laatikostoja, kuin Mellanon kaapinovia
ja keittiöratkaisuja. Mever oli
tuonut perinteisempiensä lajittelu- ja säilytysjärjestelmien lisäksi uutuuksia, joista yksi oli
ABS Savex myrkyttömästä materiaalista tehty astiakuivatuskaappeihin kiinnitettävä lautasteline, joka sopii kaikkiin as-

tiakaappeihin. Sekä kosteiden
tilojen kaapistojen sisäpuolelle helposti asetettava roska-astia. Astia on rakenteensa vuoksi näppärä siirtää paikasta toiseen. Lisäksi paikalla ol Heloitus tarvikkeiden erikoisliike ja
Hettichin virallinen partneri
Suomessa R Mokki Oy ja uutena kumppanina Nordstock,
joka toimii erilaisten pinnoitemateriaalien maahantuojana,
tukkukauppiaana ja projektitoimittajana.

Ensimmäiset arkkitehtipäivät neljä
vuotta sitten
Meverin Harri Seppälä ja Hettichin Risto Heino pohtivat keväällä 2015, millaisia vaihtoehtoja olisi tarjolla verkostoitumiseen. Idea laajeni nopeasti
alkuun kaavaillusta ”yksi arkkitehtivieras, yksi yritys” -ajatuksesta korkealentoisemmaksi ja

tavoitteellisemmaksi - entä jos
tapahtuman järjestäisi useampi yhteistyöyritys? Tilaisuus olisi siten houkuttelevampi ja tehokkaampi kaikille osapuolille
niin arkkitehti- ja suunnittelijavieraille kuin yhteistyökumppaneillekin. Mukaan saatiin
Design Heino Jukarainen kokoavaksi voimaksi.
Yhteistyökumppaneiksi mukaan lähtivät tuolloin Halemeier, Hiomapojat Oy, Le-Met
Oy, Mellano Oy, Mever Oy, Oy
REHAU Ab sekä järjestävät tahot Hettich FurnTech/Finland ja
Design Heino Jukarainen. Tilaisuus järjestettiin silloinkin Hettichin Lahden näyttelytiloissa,
kutsut hoidettiin yhteistyössä
ja tarjoilut tilattiin paikalliselta
catering-yrittäjältä. Yhteisenä

nimittäjänä ja kantavana teemana toimi tuolloin synergia
ja verkostoituminen: yhteistyöyrityksistä jokainen oli jo tehnyt yhteistyötä jonkin kumppaniyrityksen kanssa. Nyt tilasuudessa nousi asiakkaalle
suunnattujen palveluiden parantaminen. Arkkitehdeille ja
suunnittelijoille tilaisuus tarjoaa edelleen mahdollisuuden
tutustua alan uutuustuotteisiin yhdellä silmäyksellä messuosastohenkisesti. Järjestäjille ja yhteistyöyrityksille arkkitehtipäivien suurin anti on keskinäisessä verkostoitumisessa
ja kontakteissa. Arkkitehtipäivät Lahdessa keräsi parikymmentä yritystä.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Uutuuksiakin nähtiin,
Meverin astioiden kuivauskaappiin kiinnitettävä
lautasteline.

Hettichillä Massiivipuinen laatikko Hettichin kiskoilla, kuvassa myös
Meverin uutuus jäteastia, jota voi kerätä koko upean värisarjan.
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Comfort+Spin on helposti asennettava liikkuva ja käännettävä hylly
jääkaappiin. Ja muihinkin kaappeihin.

u Design uutiset

Pasila Design ekologisen
kaunista muotoilua
Muotoilja Juho Pasila on avannut syyskuussa Pasila Design verkkokaupan, jonne tulee myyntiin niin omia kuin muidenkin muotoilijoiden suunnittelemia kalusteita ja muotoilutuotteita.
- Pasila Designin tuotteet tehdään mahdollisuuksien mukaan kokonaan Suomessa, ekologisesti ja laadukkaita menetelmiä sekä materiaaleja käyttäen, kertoo Juho Pasila. Kalusteissa yhdistyy kaunis muoto, käsillä tekeminen, laadukas suunnittelu ja korkealaatuinen toteutus.
- Tusinatavaran sijaan haluan tuoda markkinoille tuotteita, joita on
työstetty pitkään täydelliseen lopputulokseen pääsemiseksi. Vastuullisuus sekä kotimainen valmistus painaa yhä enemmän kuluttajan
valinnoissa, Juho Pasila jatkaa. Kilpailuedukseen hän haluaa nostaa laadun, kestävyyden ja kotimaisuuden kertakäyttökulttuurin ja
hintakilpailun sijaan.
Ensimmäiset myyntiin tulevat tuotteet ovat omaa suunnittelua oleva
valaisin sarja Kolkka sekä japanilaisen muotoilijan
Wataru Kumanon suunnitteleman Juuri -jakkara.
- Kolkka -valaisin on muotopuristeena
valmistettu valaisin, jonka materiaali on tammi. Viimeistely toteutetaan kellosepän tarkasti tietokoneohjelmoidulla
jyrsintekniikalla, Pasila
esittelee. Kolkka -valaisinsarja täydentyy lähitulevaisuudessa muun
muassa identtisellä, kupurakennetta hyödyntävällä ikkunalautavalaisimella.
Kuva: Kolkka-valaisin.

Sola seinähylly lahtelaisen
Muoto2:n uusin tuote
Sola seinähylly lanseerattiin Habitaressa syksyllä. Tuotteen on suunnitellut lupaava nuori muotoilija Hanna Särökaari. Tuote valmistetaan Lahdessa MUOTO2:n omalla tehtaalla.
Sola on minimalistinen seinähylly, joka sopii käytettäväksi yksittäin
tai sarjana. Hyllykannattimen rakenne luo kevyen ja ilmavan vaikutelman ja se mahdollistaa hyllyn käytön sarjaan päällekkäin.
- Suunnittelun lähtökohtana oli luoda yksinkertainen, mutta monipuolinen hyllyrakenne, jota on mahdollista kasvattaa tarpeen mukaan, esittelee muotoilija Hanna Särökaari. Nimi Sola, tulee sivistysanakirjan sanasta sola – yleensä seinämän tai muun sellaisen
rajoittama kapea väylä, käytävä tai muu tila. Sola -seinähyllyä on
saatavana mustana ja valkoisena. Materiaalit on metalli ja maalattu MDF-levy.

Hyvää
Joulua
Käpälämäenkatu 22, 11710 Riihimäki
puh. 019-7421, fax 019-734 202
www.RTV.fi
info.koneosasto@rtv.fi
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Joulua

Kaunista
Suomen

kaikille!

www.hiontakone.fi

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

Kiitos asiakkaille
kuluneesta vuodesta

Hyvää joulua ja
menestystä vuodelle 2020

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

Tuottajantie 63
60100 Seinäjoki
Puh.010 3247340
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Hyvää
Joulua

u Habitare

LAATU

TOIMITUSVARMUUS

WOODIM.FI

Laajentuva
terminaali 2 katetaan
puuelementeillä
Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennusosan katon toimittaa kotimainen LapWall Oy.
Teräsrakenteisen rungon päälle asennetaan 12 500
neliömetriä kattoelementtejä, jotka valmistetaan yhtiön Pälkäneen tehtaalla. Kokonaistoimitus sisältää
katon suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen.
- Täysin valmiiden elementtien tarkkaan ajoitettu
toimitus sekä asennus saman työvuoron aikana sopivat erityisesti tähän kohteeseen. Logistisesti erittäin haastavalla työmaalla on vain rajallisesti tilaa
ja lentoasema palvelee matkustajia ympäri vuorokauden, kuvailee projektista LapWallissa vastaava
myyntipäällikkö Petri Silvonen.
Terminaali 2:n laajennus sisäänkäynteineen tulee
olemaan arkkitehtonisesti vaikuttava ja suomalaisuutta ilmentävä kokonaisuus, jossa puurakenne
on luonteva. Tästä huolimatta valmiiksi asennettu puuelementti edustaa Silvosen mukaan ennen
kaikkea kattoratkaisua, jolla saavutetaan projektissa vaadittu nopeus, korkea laatu ja luotettavuus.
- Elementit valmistetaan lämpimissä sisätiloissa
ja ne kuljetetaan työmaalle huolellisesti suojattuina. Kuivaketju on täydellinen, kunnes elementti on
osa valmista kattoa ja kestää säätä. Lisäksi puuelementit täyttävät vedenpitävyyteen, lämmöneristykseen ja paloturvallisuuteen liittyvät määräykset. Ne
voidaan asentaa puu-, teräs- ja betonirakenteisiin,
hän jatkaa.
Lentoaseman lähistön rakennuksissa on niin ikään
yhtiön toimittamia kattoja ja ulkoseiniä, samoin
muilla lentoasemilla kuten Oulussa, Rovaniemellä
ja Kittilässä. LapWall on kasvuyritys, joka valmistaa
Pyhännän ja Pälkäneen tehtaillaan vuosittain puoli
miljoonaa neliömetriä puurakenteisia seinä- ja kattoelementtejä. Tytäryhtiö LapWall AB toimii Ruotsin markkinoilla.

BeA Autotec Naulaimet

Asennus.

Ison latauskapasiteetin omaavat
moduulinaulaimet teollisuuden käyttöön
hannu.heinonen@kiinnike-heinonen.fi 040 900 1457

Helsinki terminaali 2, havainnekuva.
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u Yritysuutinen

Huonekalutehdas Seppäsen vauhti jatkuu
Uudet tilat ja tuotannon ruuhkat ja jatkuva pula osaavista
motivoituneista työntekijöistä, kuvaa Huonekalu Seppäsen kasvun vuotta. Vuosi sitten Huonekalutehdas uutisoi kovasta kasvustaan. Tehtaan omien tuotteiden Paksu
®-furniture ja Jalo -kalusteiden
myynti Suomessa kasvoi 2018
alkuvuodesta noin 30 prosenttia. Maaliskuussa sovitun Isku sopimuksen mukaan, Isku
markkinoi EKO -kalustesarjaa,
jota markkinoidaan pöytinä,
senkkeinä, kaappeina, tasoina ja sohvapöytinä. Tuotteet
ovat olleet kuluttajien saatavilla Iskun myymälöissä kautta maan. Hengästyttävä vauhti jatkui huhtikuussa, kun Huonekalutehdas Seppänen allekirjoitti Valanti Interiors Oy:n
kanssa yhteistyösopimuksen,
jonka mukaan Huonekalutehdas Seppänen valmistaa kaikki Valanti brändin puu- ja levykalusteet.
Vielä saman vuoden toukokuussa Huonekalutehdas Seppänen osti Huonekalutehdas
Yli-Heikkilä Oy:n hyllykkötuotteiden Lord ja Astro tuotannon.
- Lord ja Astro tuotteiden päämarkkina-alue on Norjassa ja
Ruotsissa noin 1,1 miljoonan
vuositasolla, Kimmo Seppänen kertoo. Kotimaisten markkinoiden hiipuessa varsinkin Norjan markkinat pitävät
tehtaan tuotannon kuumana.
Norjaan ja Ruotsiin menee tällä hetkellä 52 prosenttia tuo-

tannosta.
- Parhaimmillaan meiltä lähtee
tuosta 15 lavaa kohti Norjaa,
Kimmo Seppänen sanoo. Vientimarkkinakaan ei ole stabiili.
- Viennin kannattavuus on kiinni myös kurssimuutoksista,
Seppänen muistuttaa hinnoittelun tarkkuudesta.
Vuosi sitten Huonekalutehdas
Seppänen laajensi Petäjäveden Teollisuustie 12:sta myös
Teollisuustie 10:ssä sijaitsevaan puuteollisuuskiinteistöön,
joten yhteenlaskettu pinta-ala
nousi noin 1400 neliöön.
- Investointeja kohdennetaan
jatkossa myös koneisiin, jotta voimme palvella laajenevaa asiakaskuntaamme entistä paremmin, Kimmo Seppänen sanoo. Varsinkin listakone
on menossa uusiksi lähitulevaisuudessa.

Poika Niilo osakkaaksi
Arvio oli, että yhteistyösopimusten vuoksi henkilökunnan
tulee varovaisenkin arvion mukaan kasvaa viidestä lähes viiteentoista henkilöön vuoden
2019 loppuun mennessä.

kään, huippu porukkaa, Seppänen kehuu. Tuotannon volyymit ovat kuitenkin sitä luokkaa,
että 1-2 uuden kaverin tulo tiimiin helpottaisi työpäivän pituuksien venymistä.
- Olisihan se mukavaa, kun
voisi tehdä välillä ihan normi
päivää ja vapaita viikonloppuja, Seppänen toteaa. Porukalla on mahtava motivaatio purkaa syntyneet ruuhkat, jouluna odottaa vapaat ja bonus,
Seppänen lupaa. Tuotannossa
ahkeroi myös Niilo Seppänen,
Kimmo Seppäsen poika, joka
valmistui Jyväskylän Taide- ja
Käsiteollisuusopistosta puuartesaaniksi.
- Niilo oli meillä ensin puolen
vuoden oppisopimuksella, ja
nyt hän omistaa yhtiöstä kolmasosan ja ottaa jatkuvasti lisävastuuta tuotannosta, Kimmo Seppänen sanoo. Niilon ja
Kimmon yhteistyö näyttää sujuvan vaivattomasti. Molem-

milla on tahto tehdä asiat hyvin ja tehokkaasti. Kimmo ei
osannut aikaisemmin vielä aavistaa, että hänen poikansa on
mukana yrityksen toiminnassa.
Alan valinta oli Niilolle kuitenkin aika itsestään selvää.
- En oikein nähnyt muita vaihtoehtoja ja tykkään tehdä käsilläni, Niilo Seppänen sanoo.
Työharjoittelussa hän ehti opiskeluaikanaan olla myös Palokan puutuotteella.
Tulevaisuus näyttää Huonekalutehdas Seppäsellä kiireisen
hyvältä. Uudet tilat järjestellään vielä ruuhkien jälkeen toimivammaksi, niin logistiikka
pelaa paremmin.
- Siinä meillä menee Niilon
kanssa varmaan joulun vapaat,
Kimmo nauraa.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto

Niilo ja Kimmo Seppänen painavat
yhdessä työntekijöiden kanssa
pitkää päivää.

- Henkilökunnan rekrytoinnista
tulikin meille vaikein rasti, Seppänen huokaa. Uusien osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden löytäminen ei ole
helppoa. Tämän toteavat monet alan yritykset.
- Meitä on kahdeksan ja näitä kavereita en vaihtaisi mihin-

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

WWW.PUUVIESTI.FI

15

Creating perfect transparency:
Sensys for glass applications
Unobtrusive and minimalist in function, extremely convenient and secure in function.
This way, Sensys gives you new design perspectives.

www.hettich.com
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Hyvää joulua ja
menestystä vuodelle 2020
NORDIC SAWMILL
SUPPORT OY

Kiitämme kuluneesta vuodesta,
toivotamme rauhallista joulunaikaa
ja menestystä vuodelle 2020

puusepänteollit ja laitteet

ja naulaimet
huolto OULUN

A TERÄ OY

USEPÄNOISLIIKE

OULU
00-890 070

Hyvää Joulua

Kiitos asiakkaille
kuluneesta vuodesta

2020
• Huonekalu- ja puusepänteollisuuden koneet ja laitteet
• Terät ja liimat
• Sähkötyökalut ja naulaimet
• Asennukset ja huolto

KONE
TERÄ
OY OY
OULUN JA
KONE
JA TERÄ
HUONEKALU-JA
JAPUUSEPÄNPUUSEPÄNHUONEKALUTEOLLISUUDENERIKOISLIIKE
ERIKOISLIIKE
TEOLLISUUDEN

R-WOOD

Kiitos kuluneesta vuodesta
Onnea Vuodelle 2020!
www.r-wood.net

Hautakorventie 5,5,90620
Hautakorventie
90620OULU
OULU
Puh. 08-340
321,
auto 0400-890 070
Puh:
0400 890
070

Hyvää Joulua

ja menestyksellistä
Uutta Vuotta

Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
puh. 03-882 510

Kiitämme kaikkia
yhteistyökumppaneitamme
toivotamme rauhaisaa joulua
ja menestystä vuodelle 2020

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

Osana kokonaisuutta.
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Nordstockin asiakaspäivillä
esillä supermuotoutuvaa ja
huippukestävää lukuisin värein
Tämän päivän kaluste- ja lattiapinnat ovat paitsi kestäviä,
ominaisuuksiltaan helppohoitoisia, nykyisin myös upeaa
designia. Halutakseen kestävää ja kaunista, ei tarvitse tehdä kompromisseja. Se kävi ilmi
syksyisenä aurinkoisena päivänä, kun Nordstock Ltd Oy:ssä
viettiin asiakaspäivää uutuuksia esitellen. Nordstock toimii
erilaisten pinnoitemateriaalien
maahantuojana, tukkukauppiaana ja projektitoimittajana.
- Toimitamme sisustusmateriaaleja rakentamisen tilaratkaisuihin sekä pinnoitemateriaaleja kaluste- ja huonekaluteollisuudelle, luettelee Mellanosta
Nordstockin myyntiin siirtynyt
monille kalustevalmistajille
tuttu Mika Lihavainen.

usten mukaiseksi. Toimitamme myös 3D-pinnoitukseen
liittyvä apulaitteita ja teknologiaa, Lihavainen esittelee. Uutuutena valikoimassa ovat Benif itseliimautuvat sisustuskalvot, joiden käyttökohteita ovat
julkisten tilojen uudis- ja saneerauskohteet. Vjärivaihtoehtoja on noin 500, joten jokaiseen kohteeseen löytynee oikea sävy.

- Turvallisuus tulee siitä, että
sisäilma pysyy puhtaana, sillä
materiaali ei haihduta haitallisia yhdisteitä, eikä siihen muodostu haitallista sähköisyyttä, Mika Lihavainen esittelee.
Myös askel pysyy vakaana liukumattomalla vinyylimatolla.

Turvallinen ja luonnollinen vinyylimatto

Helposti työstettävä
Valikoimassa on myös helposti komposiittikivi

LG Hausysin valmistama ORGIN vinyylilattiapinnoite soveltuu tiloihin, joissa on suuri
kuormitus ja sisäilman laatu on
tärkeää. Vinyylistä sanotaan,
että se on kestävä, rauhoittava, turvallinen ja puhdas.

- Vinyylilattiapinnoite on myös
antibakteerinen, se ei kerää
bakteereja tai epäpuhtauksia
ja se on helppo pitää puhtaana, hän jatkaa.
asennettavat premium Nordstock Flooring LVT vinyylilankut
ja- laatat, vinyylilattia on lämmin ja hiljainen, tekee tilasta
viihtyisän niin julkisissa tiloissa kuin kotonakin.

- Asiakkaitamme ovat muun
muassa erikoiskalustevalmistajat, kalusteteollisuus, rakennuttajat, rakennusliikkeet,
puusepänliikkeet, sisustusarkkitehdit ja -suunnittelijat, projektisisustajat sekä sisustusurakoitsijat, hän luettelee

- Nämä materiaalit ovat suurin innovaatio Solid Surface
-materiaalien historiassa niiden tultua markkinoille vuonna 1967, Lihavainen innostuu.

- Olemme Suomen johtava
3D-kalvojen toimittaja. Laaja
varastovärivalikoimamme on
suunniteltu asiakkaiden toiveiden ja kansainvälisten suunta-

-puureunaiset laminaattiovet ja tasot
-taivereunaiset ovet ja tasot R2,5
-erikoistaivutukset laminaatista

Nordstockin asiakaspäivillä tuotteita esitteli vas. Mika Lihavainen,
myyntipäällikkö, Matti Vinha, yrittäjä, Riku Uotila, toimitusjohtaja
ja Jari Vinha, tuoteryhmäpäällikkö.

Kiitos asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille vuodesta 2019.
Menestyksellistä
vuotta 2020!

Ovin Oy
Teollisuustie 16
98120 Kemijärvi
Puh. 08-8100700 ovin@ovin.fi
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LG Hausysin HI-MACS® Ultra-Thermoforming on 30 prosenttia entistä paremmin lämpömuovautuva valkoinen komposiittikivi, sekä HI-MACS®
Intense Ultra – musta, tummanharmaa ja harmaa komposiittikivi, jossa supermuovautuvuuteen yhdistyy intensiivinen
väritekniikka.

Hyvää
Joulua

Komposiittikiveä on helppo työstää puusepän työkaluilla, niistä
saa yhtenäisiä saumattomia pintoja kotikeittiöistä julkisiin kohteisiin
- Komposiittikiveä käytetään usein julkisissa kohteissa, hotelleissa ja sairaaloissa, oikeastaan missä vaan, eri sävyjä löytyy satoja.
Muitakin uutuuksia asiakaspäivillä esiteltiin kuten upouusi HIMACS® Strato-mallisto – lineaarisesti kuvioitu materiaali, jossa
on uudenlaiset värijuovat sekä neutraalit sävyt.

- HI-MACS® Marmo – korkealaatuisten marmorireplikoiden kokoelmaa on täydennetty neljällä uudella luonnollisen pehmeällä ja salaperäisen kauniilla kuosilla, Lihavainen jatkaa luetteloa.

M RIOCON
V

Samoin HI-MACS® Concrete – kokoelma, jossa liittoutuvat karhea betonin ulkoasu sekä sileä ja viimeistelty pinta – kaksi uutuusväriä kaudelle 2020.

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

- Markkinoimamme HI-MACS® on mineraalipohjaisten komposiittikivien johtava tuotemerkki useilla markkina-alueilla maailmassa. Nordstock on LG Hausysin Euroopan verkoston strateginen partneri HI-MACS® -tuotteissa toimialueena Suomi, Viro ja
Latvia. Strategisen verkoston jäsenenä meillä on mahdollisuus
toteuttaa hyvinkin laajoja ja vaativia projekteja. Materiaalien käsittely- ja jakelukeskus toimii Nurmijärvellä Karhunkorven teollisuusalueella Helsinki–Tampere-moottoritien varrella. Pikapalvelussa on yli 25 HI-MACS® -väriä noudettavaksi tai seuraavan
päivän toimitukseen.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Suomen johtava 3-D kalvojen toimittaja. Toimittaa
myös 3-D pinnoitukseen liittyvä apulaitteita ja teknologiaa. Nordstock Ltd. Oy (0748883-8) liikevaihto oli
1,58 miljoonaa euroa 2018 ja työllisti 3 henkilöä. Liikevaihto nousi 1,1 prosenttia. Tilikauden tulos oli 121000
euroa ja liikevoittoprosentti oli 7,6 prosenttia. Yhtiön
omavaraisuusaste oli 73 prosenttia.

WWW.PUUVIESTI.FI
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Puusepänliike M. Ruhberg
investoi vaakavannesahaan
Design- ja sarjatuotteita huonekalu-, rakennus- ja laivateollisuudelle puusta valmistava Puusepänliike M. Ruhbergin uusin investointi on tšekkiläinen vaakavannesahaan.

myös oviteollisuuteen leveän karmilaudan
pinnoituksessa.

- Sillä pystyy vähentämään hävikkiä ja
hyödyntämään puutavaran paremmin,
kertoo Mikko Ruhberg. Maksimileveys on
500 mm ja paksuus 150.

Puusepänliike M. Ruhberg on tottunut
palvelemaan asiakkaitaan puutuotteiden
suunnittelun ja jalostuksen erikoisasiantuntijana.

- Ohuinta, mitä tällä voi sahata on 2,5
mm, terän paksuus on 1,6 mm, Ruhberg
jatkaa. Jalopuusta on tähän asti saatu
26 millistä ohkaisimmillaan, nyt uusi saha antaa lisää mahdollisuuksia hyödyntää
puuta. Kun sahaamalla pystyy tekemään
paksumpaa kuin viilu, sillä voidaan tehdä puristeitakin paksummasta tavarasta.
- Nyt voimme halkoa puut lähelle sitä
paksuutta, mikä on tarve ja puuta säästyy, Ruhberg kuvaa. Vannesahattua puuta voidaan hyödyntää monipuolisesti eri
kohteisiin luomaan esimerkiksi rustiikkisia pintoja.
- Hyödynnämme puun omaa kuviota leveänä, voimme jopa yhdistellä puun luonnollisia kuviota, Olli Hietajärvi tuotannosta selventää. Tällaisesta tavarasta saa
pinnoitettua esimerkiksi kokonaisen porrasaskelman. Tuotetta voidaan hyödyntää

Uutta tuotetta tarjotaan niin omille asiakkaille, huonekaluteollisuudelle kuin puutavaratukuille ja kenelle vaan.

palvelu, joka on suunniteltu vastaamaan
kaikkiin tarpeisiin, joita asiakkaillemme
tulee niin ennen tilausta, sen aikana kuin
sen jälkeen, vaatii se meiltäkin jatkuvaa
kehittymistä, Ruhberg sanoo.
Teksti ja kuvat. Tuula Uitto

- Teemme niin sarjatuotantoa kuin designtuotteita pienissä erissä erottelematta asiakkaita tilauksen koon mukaan – tarjoamme kaikille kumppaneillemme ykkösluokkaiset tuotteet parhaista mahdollisista materiaaleista, Mikko Ruhberg sanoo.
Parhain mahdollinen palvelu ja laadukkaat lopputuotteet vaativat jatkuvaa tuotekehittelyä ja investointihalukkuutta.
- Osaamisemme ansiosta pystymme toteuttamaan haastavatkin tuotteet erinomaisella hinta-laatusuhteella, hän jatkaa.
- Mutta laatua ei pysty tekemään, ellei
puitteet, koneet ja tuotekehitys ole ajan
tasalla, hän painottaa.

Mikko Ruhberg

Puusepänliike M. Ruhbergin tärkein arvo
on asiakaslähtöisyys.
- Jos lähtökohtana on kokonaisvaltainen

Jari Riihelä ohjelmoi uutta RE-Max 500
CNC -konetta käyttöön.

Jari Riihelä työstää puuta vaakavannesahalla.

Vaakavannesaha RE-Max 500 CNC
WWW.PUUVIESTI.FI
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Visakoivu

Curly Birch - perinteistä tähän päivään
Visa on perinteisesti ollut erilaisten puhdetöiden ja tarvehuonekalujen materiaali.
Onpa sen erinomaisia poltto-ominaisuuksiakin arvostettu ennen kuin sen esteettisiä piirteitä alettiin arvostamaan. Huonekaluteollisuus on käyttänyt sitä aikoinaan
materiaalina ja vaikuttavana koristeaiheena kalusteissa ja sisustuksessa, mutta sen
arvostus väheni pian merkittävästi, eikä se
löytänyt enää paikkaansa moderneissa ratkaisuissa.
Visakoivun uusi tuleminen -hanke käynnistettiin vuosi sitten Lahdessa. Hanketta
ovat koordinoineet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella
Ladec Oy ja Pro Puu ry, joiden tavoitteena
on selvittää, miten visakoivun käyttöä saataisiin lisättyä. Mahdollisuudet visakoivun
käyttöön olisivat suuret, sillä 30-40 vuotta sitten istutetut visakoivikot ovat tulleet
harvennusikään.

Ennen kaikkea suomalaiseen muotoiluun ja
suunnitteluun halutaan tuoda visakoivusta
tehtyjä pienesine-, kaluste- ja sisustusratkaisuja, joissa tämän ainutlaatuisen materiaalin visuaalisia ominaisuuksia hyödynnetään uudestaan, uudella raikkaalla tavalla.
- Visa halutaan brändätä yhdeksi suomalaisen muotoilun ja suunnittelun kulmakiveksi luomalla sille uusi arktinen näkökulma uudenlaisia sovelluksia löytäen, sanoo
visakoivun vahva puolestapuhuja Pro Puun
Markku Tonttila.
Visakoivuun muodostuva visa on seurausta periytyvästä mutaatiosta ja eniten sitä
esiintyy rauduskoivuissa. Yleisimmät visatyypit ovat paukura- ja kaulavisa, jotka
usein esiintyvät seoksena. Visan puuaines
on kaunista ja arvostettua. Visakoivu on ainoa puulaji, josta maksetaan Suomessa kilohinnan mukaan.

Markku Tonttila esitteli visakoivu
materiaaleja Habitaressa.

Visakoivuinen kulho, Pro Puun
näyttely marraskuu 2019.

Pro Puu ry:n
marraskuun
näyttelyn aiheena
oli visakoivu.
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Visakoivua esillä
Visakoivua materiaalina on esitelty sekä
Habitaressa että Pro Puun marraskuun
näyttelyssä. Näyttelyissä esiteltiin visakoivu erilaisissa ilmenemismuodoissaan
viiluseinäkkeenä ja mielenkiintoisista aihioista koottuna tilainstallaationa. Visakoivua on yhä enemmän myös design
huonekaluissa.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Uusimpia visakoivuisia tuotteita ovat Secto
Designin 20-vuotis juhlamalli visakoivupintainen Secto 4200 -valaisin, jota valmistettiin
200 kappaleen numeroitu juhlasarja.

Helmi -keinutuoli visakoivusta
Messuilla nähdyt keinutuolit innostivat
Hienopuuseppä Markku Lyytistä kehittämään oman versionsa keinutuolista.
- Helmi -keinutuolin kehitystyön aloitin
jo vuonna 2012 erään toisen työn jälkimainingeissa, Lyytinen muistelee.
- Tunnustelin erilaisia asioita ja eniten
itseäni miellyttävät ratkaisut veivät sitä eteenpäin, kertoo Markku Lyytinen.
- Tein tuolloin paljon muotopuriste- ja
taivutustöitä ja niiden loputtua halusin hyödyntää oppimaani ja tehdä jotain sellaista, mitä en ollut tehnyt aikaisemmin, hän jatkaa. Lisäksi sen piti olla mestarityön tasoinen piensarjatuote
ja aikaa kestävä design-huonekalu. Hän
päätyi eri vaihtoehdoista moderniin keinutuoliin, jossa hienopuuspän materiaaliymmärrys tulisi näkymään vahvasti. Matka valmiiseen tuotteeseen on ollut niin pitkä, että hän oli luovuttaa monta kertaa tuhoamalla muotit, mutta yhtä
monta kertaa hän rakensi ne uudelleen.
- Ja aina hiukan paremmaksi, sillä uskoin ideaani, vaikka välineistön ja rahoituksen puuttuminen hidastivat projektia, Lyytinen sanoo. Seitsemän mielenkiintoisen vuoden aikana kehitystyö
eteni talouden ja tilaustöiden mukaan.

Toisissa puitteissa Helmi olisi ollut valmis jo aikaa sitten, mutta erinäköisenä,
sillä nämä vuodet hioivat sen siksi, mitä se nyt on.
Helmeä on myyty jo jonkin verran, mutta
ensi syksynä Helmi -keinutuoli esitellään
isommin Habitaressa. Keinun materiaaleina tullaan näkemään loimukoivu, visakoivu, oliivisaarni, santospalisanteri ja
juurijalava.
- Valmistusaikaa en vielä tiedä, koska
valmistustapa kehittyy koko ajan, mitä
enemmän niitä valmistaa, Lyytinen sanoo. Vuoden tai kahden päästä Lyytinen arvioi tietävänsä valmistusajan, sillä prosessi yhden miehen verstaassa on
pitkä kaari, ja tiettyjä asioita on vaikea
laskea.
- Monesti sitä ei edes halua tehdä, koska
toisaalta tietää, kuinka valtavan paljon
aikaa ja energiaa on käyttänyt työhönsä,
hän jatkaa. Työn mielekkyys ja uuden
kehittäminen vievät kuitenkin eteenpäin
ja ajantaju katoaa. Siinä ei tuntien laskeminen tule ensimmäisenä mieleen.
Hienouusepäksi sattumalta
Muotoilu-, suunnittelu- ja taideopinnot
olivat Markku Lyytisen mielessä, mutta sattumien kautta hän päätyi opiskelemaan hienopuusepäksi.
- Siellä opetettiin korkeatasoisen ja luovan tekemisen lisäksi myös suunnittelua, mikä sopi kaltaiselleni tekijäsuunnittelijalle hyvin, hän kertoo. Hän luonnostelee ideat paperille, mutta materiaalin ja tekemisen myötä ne heräävät
henkiin.

Juuripuun
visakoivuinen
Helmi keinutuoli
Habitaressa 2019.

- Valmistuin hienopuusepäksi muutama
kuukausi ennen Juuripuun perustamista. Koulutusta vastaavaa työtä ei ollut
tarjolla, joten päätin perustaa oman yrityksen, jotta voisin toteuttaa itseäni, Lyytinen jatkaa. Ennen hienopuuspänopintoja hän opiskeli puusepän perustutkinnon ja teki myynti- ja rakennusalan töitä.
- Nykyisen työni ohella olen opettanut
4 vuotta tulevia puualan ammattilaisia.
Ala on muuttunut jonkin verran, vaikka peruskonsepti on sama, kuin Lyytisen aloittaessa.
- Tuotteita olen kehitellyt aina ja monet
niistä ovat muodostuneet tärkeimmäksi
osaksi yritystäni. Niistä minut ja Juuripuu tunnetaan.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Pian 30 vuotta toiminut Juuripuu on yhden miehen yritys,
mutta kokoaan suurempi. Yritys
työllistää
yhteistyökumppaneiden kautta monia ihmisiä.
Aamulla toimisto- ja suunnittelutöitä ja loppupäivä tuotteiden
valmistusta. Tuotannosta on
omaa mallistoa 70 prosenttia ja
mittatilaustöitä 30 prosenttia.
Tuotesuunnittelu lähtee asiakkaan tilauksesta tai omasta
ideasta. Luonnostelu paperille,
tarvittaessa hahmo- ja protomalli ja siitä kohden lopputuotetta, joskus suoraviivaisesti
tai pidemmän kaavan kautta,
kuten Helmi-keinutuoli. Materiaalivalikoimaani kuuluu noin 20
puulajia, joista yleisimmät ovat
tammi, saarni, pähkinä, jalava,
koivu ja tervaleppä. Kotimaiset
puulajit ovat hyviä huonekalupuita, mutta niiden saatavuus
on haastavampi. Puut tulevat
tukkuliikkeistä kuivattuna ja
optimaalisiin mittoihin sahattuna.

Juuripuu Markku Lyytinen.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Uutuuksia ja
konekauppoja Lahdessa
Tämän syksyn Levystä Kalusteeksi -tapahtuma Lahdessa järjestettiin puusepille ja suunnittelijoille jo 10. kerran.
Tapahtuman aikana puusepillä oli ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua koko alan tarjontaan yhdessä paikassa,
kiireettömästi tutustuen juuri niihin tuotteisiin, jotka ovat heille ajankohtaisia. Kahden päivän aikana esillä olivat
uusimmat tuotantotekniikat ja puuteollisuuden trendit.
Olsalla LK-tapahtumassa oli
kattavasti esillä useita eri konetyyppejä CNC-koneista
maalausautomaattiin ja listoituskoneisiin. Yksi tapahtuman
etu onkin, että asiakkaat pääsevät koeajamaan kaikkia tapahtumassa esiteltäviä koneita. Tapahtumassa syntyi myös

kauppoja, muun muassa tapahtumassa esitelty 4-akselinen CNC, Format-4 H200 lähti tapahtuman jälkeen uudelle omistajalle Dream Factory
Oy:lle Porvooseen. H200-malli onkin erinomainen vaihtoehto ensimmäiseksi tai täydentäväksi CNC-koneeksi, riippu-

Olsan Format-4 profit H200 myytin messuilla.
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matta siitä tehdäänkö isompia
sarjoja tai yksilöllisesti suunniteltuja kertaluonteisia tuotteita, totesi tapahtumassa Olsan
Lauri Luukkonen.
Mielenkiintoa tapahtumassa herätti myös ainoastaan
5 m² lattiatilan vievä Creator CNC-työstökeskus. Yhdel-

lä ja samalla koneella onnistuvat niin poraukset, jyrsinnät
kuin tapinlyöntikin. Sitä voisi
kutsua kalustevalmistajan todelliseksi yleiskoneeksi. Uutena sahamallina tapahtumassa
taasen esiteltiin pieniin tiloihin
sopivaa pystymallista levynpaloittelusaha Kappa V60:tä.

Olli Luukkonen esittelee Format4 creator 950 on kalustevalmistajan yleiskonetta.

Alan opiskelijoille LK-tapahtuma
antaa syväluotauksen eri laite-,
hela- ja materiaalitoimittajista.
Keudan puuosaston oppilaita
ruokatauolla Levystä Kaluste tapahtumassa Olsalla.

StalaTex -kuosi jäälautta,
tällä hetkellä kuoseja
on kahdeksan.

Levykalustekoneiden lisäksi
esillä oli lukuisia eri peruskoneita ja pintakäsittelylaitteistoja kuten mm. Alpha Brushin
läpisyöttöinen harjahiomakone. Koneen etuna on sen modulaarinen ja muunneltavissa
oleva rakenne joka mahdollistaa pikavaihdettavat hiomayksiköt kulloisenkin hiontatarpeen mukaan. Alpha Brushin
hiomakoneen yhteydessä esillä oli myös kompaktin kokoinen 450 mm leveä Leif&Lorenz B3 maalausautomaatti.
Ramport valikoimat ovat todella kattavat. Pelkästään
Pfleidererin Design collection 2017-2020 mallistossa
on 360 laminaattikuosia ja
14 pintavaihtoehtoa. Formican uusi yksiväristen mallisto sisältää 120 kuosia. Luonnon kauneutta näkee puussa, josta on syntynyt hienovaraisen ajattomia klassikoita.
Woods-malliston paikalliset
puulajit ja hieman eksoottisemmat lajit tuovat vivahteen nostaligisen retosta tunnetilasta. Kaikki vaihtoehdot
ovat saatavana eri pintamuodoilla korkeapainelaminaattina sekä compact massiivilaminaattina.
Woodim, johtava jalopuiden
ja massiivipuisten liimalevyjen maahantuoja ja tukkuliike
viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhlaa. Levystä Kalusteeksi -tapahtumassa esiteltiin
muun muassa juhlavuoden
uutuustuotetta kaunista Black
Oak Techonology menetelmällä ympäristöystävällisesti läpivärjättyä harmaata Eco Black
tammea.

Häfele esitteli palkitun Häfele vedinmalliston, uuden Free
Space nosto-ovimekanismin
sekä viidennen sukupolven
Loox5 LED-valaisinmalliston.
Tapahtumassa oli mahdollisuus myös tutustua myydyimpään kaappisänkymalliin.
Stala muutti vuosi sitten 300
metrin päähän uusin tiloihin.
Uutta tilaa on nyt 5500 neliömetriä. Levystä Kalusteeksi tapahtumassa omissa tiloissaan Stala esitteli kuitulaser -koneen, jolla Stala valmistaa tänä vuonna markkinoille
tulleet Stala Tex -ruostumattomat teräspinnat. Koneen avulla teräspintaan pystytään tekemään erilaisia kuoseja, jolloin
pinnasta saadaan visuaalisempi, menettämättä sen hyviä ominaisuuksia, kuten hygieenisyyttä ja kuuman kestävyyttä. Pitkä kehitystyö on
tuonut tulosta, sillä vastaavaa
konetta tai teknologiaa ei ole
muualla. Ympäristöystävällinen tekniikka mahdollistaa kuvioiden tekemisen ilman kemikaaleja tai kaasuja.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Seuraava
1-2/2020

Ramport -tuotteita esittelemässä toimitusjohtaja Tomi Tervala ja markkinointijohtaja Sari Palmroth.

Häfelen osastolla esillä uusi kaappisänky ja mittatilauksella tilattavia
puulaatikoita.

fi

Woodimin osastolla Jyrki ja Jori Majava
näyttivät Ayus Apassi puun levyä, joka
oli halkaisijaltaan 120 cm. Puu on ollut
Woodimin varastossa 70 vuotta.

ilmestyy viikolla 7

aineistopäivä 7.2.2020
WWW.PUUVIESTI.FI
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KilpAiluKYKY JA tuottAvuus suoMen puusepänteollisuuDessA

puusepänteollisuuspäivä
4.2.2020 vierumäki Resort, vierumäki
Urheiluopistontie 400, 19120 Vierumäki

Lahden Seudun Puumiehet ry ja Puumiehet ry järjestävät PuuSePänteoLLiSuuSPäivän 2020 Vierumäki Resort
hotellissa Vierumäellä 4.2.2020. Kontaktipäivän aikana osallistut kuuteen työpajaan ja tapaat johtavia kone-,
materiaali- ja ohjelmistotoimittajia sekä työpajoissa että ständeillä.
Tilaisuuden teemana on kilpailukyky ja tuottavuus. Työpajoissa kuullaan teknologian viimeisimmät kehitysaskeleet.
Tilaisuus on tarkoitettu puusepänteollisuusyritysten johdolle ja asiantuntijoille.
Ohjelmassa on lisäksi Janne Liiaksen pitämä puusepänteollisuuden toimialakatsaus, Mikko Kylen pitämä luento:
Miten yritys voi lisätä kilpailukykyään muotoilua hyödyntämällä? sekä tuote-esittelyjä. Tilaisuuden jälkeen sinulla
on mahdollisuus jäädä rentoon Happy Hour-tapahtumaan ja illallistilaisuuteen.
Tilaisuus on osallistujille maksuton. Mahdollisen majoituksen osallistujat maksavat itse. Tilaisuuden
maksimiosallistujamäärä on noin 80 henkilöä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

työPajat
•
•
•

Awutek Oy
ER-Pahvityö Oy
Eurotec Oy

TuoTe-esiTTelyT:
•
•
•
•

DL Software Oy
Kivioja Engineering Oy / Finnbaum
Mellano Oy / Hettich Marketing Finland
Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy

ohjeLma

08.00 – 08.20
08.00 –08.45
08.45–09.00
09.00–09.45
10.00–10.45
11.00–11.45
11.45 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 –

•
•
•

Innomac Oy
Penope Oy
Projecta Oy

•
•

Terätoimitus Lehtinen Oy
Vertex Systems Oy

•
•
•
•

Marron Wood Finland Oy
Oy Novo Wood Ltd
Oscar Software Oy
Pinomatic Oy

•
•
•
•

Sarbon Woodwise Oy / Osmo Color
Spraytec Oy
Suomen Helakeskus Oy
Oy Woodim Finland Ltd

Bussi Lahden rautatieasemalta
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Avaus
Työpaja 1
Työpaja 2
Työpaja 3
Lounas
Työpaja 4
puusepänteollisuuden
toimialakatsaus, Janne Liias, PTY

– 14.15
14.15 – 14.45
14.45 – 15.30
15.45 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 –18.00
18.30 –20.30
20.30–20.50

Miten yritys voi lisätä kilpailukykyään
muotoilua hyödyntämällä? Mikko Kyle, Ladec
Kahvi
Työpaja 5
Työpaja 6
Päätös
Happy Hour
Illallinen
Bussi Lahden rautatieasemalle

iLmoittautumiSet

Ilmoittaudu Puusepänteollisuuspäivään osoitteessa puumies.fi/tapahtumat viimeistään 4.1.2020. Myös
illallistilaisuuteen pitää ilmoittautua 4.1.2020 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut peruuttamaan
osallistumisesi, tee se viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoittautumisista, joita ei ole peruttu, eikä
ilmoittautuja ole paikalla laskutetaan 60 €/hlö. Vierumäki Resort hotellissa on varattuna huonekiintiö sekä
päivää edeltäväksi, että seuraavaksi yöksi. Varaukset kiintiöstä on tehtävä viimeistään 4.1.2020 mennessä
varaustunnuksella GRP 17832 myyntipalvelusta Puh. 010 5777 011 tai yritysmyynti@vierumaki.fi . Huoneiden
hinnat: 1 hh (106 €/vrk) ja 2 hh (115 €/vrk).

tervetuLoa!
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lahden seudun puumiehet ry
puumiehet ry

u Koneuutiset

Projecta

Projecta esittelli Puumessuilla Airtecin 0-saumalla listoitettuja kappaleita. Vieraat hämmästelivät ja kiittelivät listoituksen virheetöntä
laatua. Lisäksi mielenkiintoa herätti Homagin
cnc-koneiden uusi listoitusyksikkö, jolla pystyään liittämään lisäksi myös Airtec -yksikkö
ja yksiköllä listoittamaan mm. kuvassa oleva,
halk. 120 mm:n kiekon.

Ohjelmistojen kehitys on viimeisten vuosien
aikana ottanut aimo askeleita eteenpäin. Projecta esittelee mm. uutta Imoksen suunnitteluohjelmistoa, jossa avautuu mahdollisuus täyteen
tiedonhallintaan aina suunnittelusta virtuaaliseen tarkasteluun, tarjouslaskentaan ja tuotannonohjaukseen ja laitteiden ohjelmointiin asti.

Projectan ja Robotmationin tekevät tiivistä
yhteistyötä. Törmäyssuojilla varustettu robotti
herättikin suurta mielenkiintoa ja keskusteluja
automatisoinnin lisäämisestä tuotannossa. Robotin selkeä ja helppo käyttöliittymä sai suurta
kiitosta. Laitetta ja ohjelmistoa messuilla esitteli Lauri Vinho (kuvassa takana) ja tilanteessa
mukana myyntipäällikkö Jouni Häkkänen.

automaattisesti. Puhdistus voidaan tehdä joko
aikaohjattuna tai suodatinpussien ilmanläpäisyn heikentyessä. Puhdistus tapahtuu paineilman avulla ja se tehdään 1 pussi kerrallaan,
jolloin saadaan erittäin tehokas suodattimen
puhdistus. Suomessa BF-suodattimia on toimitettu puuteollisuudelle jo yli 200 kpl.
Biesse on julkaissut helppokäyttöisen ONLINE
varaosaportaalin, jonka Penope on ottanut
käyttöön palvellakseen asiakkaitaan entistä
paremmin. Online-asioinnin lisäksi se sisältää

mm. koneiden dokumentit ja hajotuskuvat.
Varaosaportaali PARTS SOPHIA sisältyy uusiin
koneisiin saatavaan digitaaliseen SOPHIA-alustaan yhdessä IoT-huoltopaketin kanssa. Parts
Sophia on saatavana myös aiemmin hankittujen Biessen valmistamien tuotteiden osalta,
kun rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinnin jälkeen palvelun saa myös ladattua veloituksetta sovelluskaupoista mobiililaitteille.
Lisätietoja Penopen kotisivuilta.

haluttuihin mittoihin ja laatuihin. Sahoissa on
laserlukijalaite, jolla voidaan viat merkata nopeasti ja sahojen syöttöön ja purkuun voidaan
yhdistää erilaiset syöttö- ja purkuasemat. Vakiokonemitat on tehty 4200 ja 6200 mm syöttöpituuksille. OMGA sahat Suomeen toimittaa lahtelainen Delmac Oy. Delmacin oma sahaohjelma
on laaja ja kuhunkin katkaisu- , paloittelu- ja
halkaisusahaustarpeeseen löytyy oikeanlainen
saharatkaisu.

Katkaisuun yhtiö toimittaa perinteiset alapuoliset katkaisusahat, säteissahat, työntävät ja läpisyöttöiset optimointisahat myös Scanner-kameroin varusteltuna.

Penope

Penopen uusi toimittaja Rema valmistaa sahoja
eri kokoluokissa kovaa käyttöä silmällä pitäen.
Penope esitteli Puumessuilla mallisarjan toiseksi isoimman FX450 -tarkistuspyörösahan,
jossa oli lisävarusteena mm. moottoroitu halkaisuvaste sekä katkaisuvasteen diginäyttö.
Rema herättää paljon kiinnostusta kilpailukykyisellä hintatasollaan verrattaessa muihin
saman kokoluokan sahoihin.
JKF Industrilla on BF-suodattimen puhdistusjärjestelmä, jolla puhdistetaan suodatinpussit

Delmac
Tunnettu sahavalmistaja OMGA toi markkinoille
uuden OPTIMA – optimointikatkaisusahamalliston vuonna 2018. Tehdas on valmistanut työntäviä ja läpisyöttöisiä optimointikatkaisusahoja
jo vuosikymmeniä, mutta uusi OPTIMA-mallisto
on lyönyt itsensä läpi erinomaisesti useilla
markkina-alueilla. Ensimmäiset sahat on juuri
toimitettu Suomeenkin. OPTIMA 60, 120 ja 240
ovat helppokäyttöisiä viimeisen tuotantoteknologian katkaisusahoja, joilla yksi käyttäjä
voi katkaista tarkasti ja nopeasti puutavarat
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Puuseppää aina tarvitaan
Järvenpään Keudan (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) puusepän opettajat
olivat tuoneet puusepän- ja sisustusalan perustutkinnon oppilaita tutustumaan Levystä
kalusteeksi -tapahtumaan. Yksi opettajista oli tuttu hämeenkoskelainen Heikki Saraja. Saraja pitää tärkeänä, että oppilaat tutustuvat alan konevalmistajiin.
- Tällaiset tilaisuudet ovat erinomaisia paikkoja tutustua alan
uusimpiin koneisiin ja tietenkin yrittäjiin, hän sanoo. Heikki Sarajan työsuhde Lahden
Koulutuskeskus Salpauksessa päättyi keväällä 2017, kun
ammatillinen koulutus ajettiin
uuteen uskoon vuoden 2018
koulureformissa. Samaan aikaan koulut olivat joutuneet
säästämään ja vähentämään
opettajien määrää rajusti.
- Olihan asiasta jo vihiä ja aloin
mielessäni miettiä eri vaihtoehtoja, Saraja sanoo. Hänen
kohdallaan se tarkoitti tuolloin opiskelupaikan hakemista kalanjalostajan opintoihin
samaan oppilaitokseen Asikkalan toimipisteeseen. Siellä koulutuksen aloitus ja kesto
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määräytyvät henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan. Kalastusta harrastavalle Heikki Sarajalle se sopi mainiosti tuossa
tilanteessa, oppilaille ei. Opiskelijat soittelivat Sarajalle edelleen, vaikka hän ei enää toiminut heidän opettajanaan.
- Koulupäivänä on paljon sellaisia tilanteita, joissa konesalissa ei ole opettajaa läsnä, Saraja ihmettelee.
Ammattijärjestön laskelmien
mukaan ammattiopistojen rahoituksesta on leikattu vuoden
2014 jälkeen neljäsosa ja se
on tarkoittanut 1 600 ammattiopettajan irtisanomista.
- Oppilaitoksissa on mukauduttu Suomen suurimpaan
koulu-uudistukseen sitten 20
vuoteen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opintopolku, jota pitkin voi edetä itselleen sopivassa tahdissa ja opetus on siirtynyt yhä enemmän
työpaikoille. Kaikessa on jotain
hyvää ja jotain huonoa, mutta lähiopetusta ei voi kokonaan
kuitata omaehtoisella opiskelemisella.
- Todella paljon tukea ja ohjausta tarvitsevat opiskelijat

tulevat näissä talkoissa kärsimään. He tulevat kulkemaan
sellaisilla henkilökohtaisilla
poluilla, joista kukaan ei tiedä,
missä ne kulkevat. Osa selviää,
joten kuten, mutta yhä suurempi osa tulee tarvitsemaan
kalliita korjaustoimenpiteitä ja
-hoitoja, Heikki uskoo.
Moniosaaja työllistyy paremmin Kun kielet eivät kiinnostaneet ja käsiyöt kiinnostivat,
Heikki Saraja haki 16-vuotiaana Kotiteollisuuskouluun Tammelaan. Lahdessa hän opiskeli kotiteollisuusopettajaksi asti. 2000-luvun alussa Heikki
opiskeli Lahden Ammattikorkeakoulussa muotoilijaksi ja
puuseppämestariksi työn ohessa. Puutyöopettajana hän oli
Forssan Ammatti-instituutissa
Tammelan toimipisteessä 22
vuotta. Vuonna 2009 Heikki siirtyi Koulutuskeskus Salpauksen palvelukseen.
Uusi opiskeluala kalastus taitaa edelleen pysyä Heikki Sarajan elämässä harrastuksena,
sillä puualan moniosaajalle tuli töitä enemmän, kun hän oli
osannut odottaakaan. Wellamo-opistossa Lahdessa Heikki
opettaa puu- ja metallipiireissä

muutaman kurssin viikossa. Lisäksi tarjoutui työtilaisuus peruskoulujen teknisentyö luokkien koneita huoltavasta yrityksestä.
- Viimeisimpänä kaveri soitti Keudasta ja pyysi osa-aikaiseksi puuseppien ja sisustajien
tuntiopettajaksi. Syksystä tulikin melko kiireinen, Saraja sanoo. Ajan hengen mukaisesti
kaikki työsuhteet ovat määräaikaisia ja osa-aikaisia. Kokoaikaisia, vakinaisia työsuhteita
ei juurikaan enää ole. Pienistä
palasista koostuu leipä.
Heikki Sarajan entisen työpaikan pahimmasta irtisanomisaallosta on kulunut nyt reilu vuosi. Nyt vähemmällä väellä on päästävä samoihin opetussuunnitelman tavoitteisiin
kuin isommallakin. Oppilaitokset ovat kovilla, mutta muutoksen keskellä luotsataan oppilaita puusepänteollisuuden
työsatamaan, jossa tulevina
vuosina tulee olemaan lukuisia
työpaikkoja, alan ammattilaisten ikääntyessä.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto

Kansainvälisiä puunveistäjiä
kiertueelle Suomeen
Valtakunnallisella Puunveistäjät ry:llä on suunnitteilla
kansainvälinen puunveistokiertue Suomeen ensi kesänä juhannuksen jälkeen. Yhdistyksen sihteeri Marika Walldénin mukaan kyseessä olisi viiden paikkakunnan kierros parin viikon aikana. Suunnitelmien
mukaan paikkakuntina ovat Elimäen Mustila, Hamina, Helsingin Korkeasaari, Kivijärvi ja Varkaus.
- Kaikilta paikkakunnilta on tullut kyselyjä kansainvälisen tapahtuman järjestämiseen ja puunveistoon.
Kierroksen merkeissä halutaan tapahtumajärjestäjien
yhteistyön vahvistuvan - esimerkiksi kansainvälisten
vieraiden matkustuskulut ovat paremmin hallittavissa. Suunnitelmien mukaan jokaisella paikkakunnalla
veistettäisiin pari päivää ja kierrokseen liittyisi myös
välipäiviä, kertoo Walldén ja jatkaa, että jokaisella
paikkakunnalla valittaisiin kolme parasta puuveistosta ja mahdollisesti myös pari kunniamainintaa. Walldénin mukaan paikkakuntakohtaisesti olisi mukana 10-12 kilpailijaa, joista kansainvälisiä puunveistäjiä mahdollisesti puolet. Kiertueen toteuttamiseen
Puunveistäjät ry hakee avustusta Metsämiesten Säätiöltä, kulttuurirahastoilta ja mahdollisesti myös muilta yhteisöiltä ja yrityksiltä - liittyen puumateriaaliin.
Puunveistäjät ry hallinnoi vuosittain järjestettäviä
moottorisahauksen Suomen mestaruuskilpailuja.
Tänä vuonna kisat pidettiin Parkanossa Erämessujen yhteydessä ja ensi kesänä, 10.7. kilpailupaikkana on Suomussalmi. Näillä näkymin kisaan otetaan
parikymmentä osallistujaa.
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Puuta veistettiin elokuun lopulla Varkaudessa näytösluonteisesti - liittyen paikkakunnan 90-vuotisjuhlallisuuksiin. Veistäjinä olivat Warkauden Veisto ry:n jäsenet, varkautelainen
Marika Walldén ja Tarmo Kovanen Kivijärveltä. Molemmat
veistäjät ovat valtakunnallisen Puunveistäjät ry:n jäseniä.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Millaisia uusia tuotteita ja ra
Suomen metsissä kasvaa vuosittain puuta huomattavasti enemmän kuin sitä tällä hetkellä hyödynnetään. Nyt eri alojen
tutkijat etsivät eri keinoja hyödyntää puuta monipuolisemmin, kuin mihin olemme
tottuneet.
Suomi on noin 80 miljardin puun maa.
Suomalainen metsä on tuonut turvan ja
antanut leivän vuosikymmenien ajan. Nyt
siitä halutaan ilmastonmuutoksen hidastajaa ja samaan aikaan tutkijat etsivät yhä
monipuolisempia tapoja hyödyntää puuta.
Suomi on Euroopan metsäisin maa: kaksi
kolmasosaa Suomen pinta-alasta on metsien peitossa. Siinä missä moni muu maa
on raivannut metsänsä pelloiksi ja kaupungeiksi, harvaan asutussa ja maaperältään
kylmässä Suomessa metsä on saanut heiluttaa latvojaan suhteellisen rauhassa.
Sen näkee hyppäämällä junan tai lentokoneen kyytiin, tai katsomalla ulos oman
kotinsa ikkunasta. Vaikka suurin osa suomalaisista asuu kaupungeissa, yli puolella
meistä on lähimpään metsään alle parisataa metriä matkaa. Lähes joka viides täysi-ikäinen suomalainen on metsänomistaja. Vapaa-ajan vieton ja harrastusten lisäksi metsä tarjoaa työpaikan yli sadalle tuhannelle suomalaiselle.
Suomessa on meneillään Uusipuu -hanke, jossa on mukana lähes 30 suomalaista
organisaatiota läpi toimialan. Hankkeessa
selvitetään, millaisia uusia tuotteita ja ratkaisuja puusta on jo nyt tarjolla, ja millainen yhteiskunnallinen vaikutus ratkaisuilla

30

WWW.PUUVIESTI.FI

on ja miltä alan tulevaisuus näyttää. Hanke vie myös viestiä puupohjaisesta biotaloudesta yhteiskunnallisille vaikuttajille ja
poliittisille päätöksentekijöille. Puu on täysin kierrätettävä raaka-aine, jonka avulla
voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Kaikki ei ole muovia,
vaikka siltä näyttää
Puupohjainen innovaatio, Woodly-materiaali, on maailman ensimmäinen lasinkirkas pakkausmateriaali, jonka tuotanto on
skaalattavissa, ja joka taipuu eri käyttötarkoituksiin yhtä joustavasti kuin perinteinen
öljypohjainen muovi.
Woodly-materiaalin pääraaka-aine on sertifioitu havusellu – uusiutuva biomassa. Innovaation valtti on se, että tuote on helposti skaalattavissa ja voidaan ottaa käyttöön
pakkausteollisuudessa ilman uusia investointeja. Muovigranulaatit voidaan helposti
korvata Woodlygranulaateilla kaikissa tuotantoyksiköissä, mikä tekee Woodlysta aidosti realistisen vaihtoehdon maailmanlaajuisella skaalalla. Woodly-tuotteista
kehitetään muoville vaihtoehtoa kaikkeen
päivittäistavarapakkaamiseen.

Kosmetiikka
puupakkaukseen
Puuhakkeen ja biohajoavan luonnonperäisen sidosaineen yhdistelmästä valmistetuille Sulapac® – tuotteille on kehitetty muovinkaltaiset ominaisuudet. Tuotteet
kestävät vettä ja rasvaa, eivätkä ne läpäise

happea. Sulapac Oy on suomalainen kasvuyritys, joka kehittää täysin biohajoavia
ja mikromuovittomia pakkausmateriaaleja ja -ratkaisuja. Pakkauksissa käytettävä
puuhake on peräisin kestävän kehityksen
mukaan hoidetuista metsistä. Nyt tuotetta kehitellään yhdessä, kun Fazer ja Sulapac Oy käynnistävät yhteistyön, jonka tavoitteena on tutkia, kehittää ja testata lisää muovittomia, biohajoavia pakkausratkaisuja elintarviketuotteille. Stora Enso ja
Sulapac pyrkivät toimimaan maailmanlaajuista muovijäteongelmaa vastaan ympäristöystävällisellä pillillä, jonka mallikappale esiteltiin vuoden 2018 Slushissa.
Kosmetiikkateollisuudelle etsitään myös
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Kosmetiikkateollisuuden kasvu on nopeaa
maailmanlaajuisesti ja yksi merkittävästi
kasvava kohderyhmä tuotteille on ikääntyvä väestö länsimaissa. Kun välttämättömät kosmetiikkateollisuuden raaka-aineet
korvataan metsäteollisuuden sivutuotteesta, koivukuoresta, saatavilla raaka-aineilla, voidaan elintarvikeperäisiä raaka-aineita ja maanviljelyskelpoisella maalla kasvatettuja kasveja hyödyntää enemmän elintarvikkeissa.

Puupohjainen biokomposiitti
korvaa muovia
Puukuitupohjaisella biokomposiittimateriaalilla voidaan korvata fossiilipohjaisia
raaka-aineita tuotteissa, jotka on perinteisesti valmistettu muovista. Tuotteiden hiilijalanjälki pienenee merkittävästi, tuot-

atkaisuja puusta on tarjolla?
teesta riippuen, jopa 80 prosenttia– ja niiden käyttöikä vastaa laadukkaasti tuotettuja vastaavia muovituotteita.
Stora Enson valmistama uusi biokomposiitti on korkealaatuinen, kestävä biopohjainen raaka-aine teollisuudelle. DuraSense™ by Stora Enso -biokomposiitin valmistusaineet ovat puukuidut ja polymeerit, jotka voivat olla neitseellisiä, kierrätettyjä tai
biopohjaisia. Fossiilisen raaka-aineen korvaaminen uusiutuvalla raaka-aineella vastaa resurssiniukkuuteen, ja uusiutuva raaka-aine eli puukuitu auttaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja.

Puusta kangasta
Suomessa on kehitteillä uusia puupohjaisia kangaskuituja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä, joista ei synny haitallisia kemikaaleja, joilla on suljettu kierto ja ne ovat
kierrätettäviä.
Spinnovan raaka-aineena on puusellu, josta jalostetaan hienojakoinen materiaali.
Verrattuna puuvillan tuotantoon puupohjaisten kangaskuitujen tuotanto vaatii vähemmän vettä, viljelypinta-alaa, lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita.
Ioncel-F valmistetaan yhdistämällä tekstiilikuituja puusta ja kierrätysmateriaaleista, kuten käytetyistä vaatteista, pahvista
ja kierrätyspaperista. Menetelmässä käytetään uutta ionista liuotinta selluloosan
liuottamiseksi. Tuote on biohajoavaa.

yksinkertainen. Puuselluloosasta saatava
uudenlainen Ioncell-tekstiilikuitu on myös
korkealaatuista. Sen vetorasitus- ja hankausominaisuudet on todettu erinomaisiksi: menetelmällä valmistetut kuidut ovat
vahvempia kuin puuvilla- tai viskoosikuidut. Lisäksi kuidusta tehdyt tekstiilit tuntuvat ja näyttävät miellyttäviltä.
Tekstiilikuitujen kysynnän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan seuraavan noin 15
vuoden aikana. Samalla pula vedestä ja sopivasta viljelymaasta estää puuvillan tuotannon lisäämisen. Jo nämä reunaehdot
kasvattavat markkinoita ekologiselle puukuidulle.
Menetelmän tutkiminen oli aloitettu jo
vuonna 2010 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa. Ionisia liuottimia
puolestaan on tutkittu ja kehitetty Helsingin yliopistossa. Läpimurto tapahtui FuBio
Cellulose -ohjelmassa vuonna 2013, kun
löydettiin ioninen neste, joka liuottaa kuidun, ja jolla on lupaavat ominaisuudet nesteen regenerointiin eli kemikaalien palauttamiselle kiertoon.
Teksti koottu eri lähteistä.
www.uusipuu.fi, www.puumessut.fi

FIBICin FuBio Cellulose -ohjelmassa on
kehitetty tekstiilikuidun valmistusmenetelmä, joka on ekologinen, turvallinen ja
WWW.PUUVIESTI.FI
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YLIVETO / KASEERAUSKONE
Yliveto/kaseerauskoneella pystymme liimaamaan pahvin pintaan painetun
kartongin. Näin saat pakkauslaatikon helposti oman yritysilmeesi mukaiseksi.
Ylivetokoneen maksimikoko on 1650 x 1300 mm.

Huipputekniikka

PAKKAUSTESI
personointiin!

Digitaalinen
pakkaustulostin
Xanté Excelagraphix 4800
Tällä tulostimella ei ole käyttöönkuntolaittoa,
joten pienetkin haastavat ja kiirreeliset työt
valmistuvat helposti ja lähes jätteettömästi.

Brändäämme pakkauslaatikoita
lukuisille kotimaisille yrityksille.

Hyvää Joulua!
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ER-Pahvityö Oy LAHTI

ER-Pahvityö Oy LEPPÄVIRTA

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

Tervonlammentie 6 , 79100 Leppävirta
Puh. 050 359 6565
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INTERFOB 2019
Interfob on Puuteknologia-,
Metsänhoitaja- ja Puutekniikaninsinööri-opiskelijoiden vuotuinen kokoontuminen ja konferenssi. Interfob järjestettiin
tänä vuonna 30:nnen kerran.
LAMK:in Puuinsinöörien opiskelijajärjestö Pino ry osallistui
myös tapansa mukaan. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1989 Bussangissa Ranskassa, missä se järjestettiin nyt myös juhlavuotena.
Matkamme alkoi sunnuntaina 27.10 kellojen siirtämisen
jälkeen bussilla Lahden matkakeskukselta lentokentälle.
Lensimme Helsinki-Vantaalta Munichiin, missä meillä oli
vaihto ennen jatkolentoamme
Luxemburgiin. Luxemburgista
kuljimme junalla Metzin kautta
Strasbourgiin, mistä järjestäjät
hakivat meidät. Saavuimme
sunnuntai-iltana kymmenen
jälkeen ja viettimme rennon illan yhdessä muiden paikalle jo
saapuneiden kanssa.
Maanantaina meillä oli mahdollisuus viettää aikaa hotellin uimahallissa, samalla kun

viimeiset osallistujat saapuivat
paikalle. Ensimmäinen virallinen tapahtuma oli iltapäivän
ekskursio. Vierailun kohteena
oli yli sata vuotta vanha puuteatteri Le Théâtre du peuple. Illalla kaikki osallistujat kokoontuivat yhteen ja esittelivät
maansa ja koulunsa. Osallistujia oli yhteensä 200 ihmistä ,
15 eri koulusta ja kahdeksasta eri maasta.
Tiistaina lähdimme aamusta
luennoille Epinaliin, missä sijaitsi järjestäjien koulu ENSTIB. Luentojen jälkeen tutustuimme Epinaliin pelien merkeissä, mitä varten meidät oli
jaettu joukkueisiin. Illalla meillä oli teemajuhlat ja konsertti.
Teemana oli tänä vuonna keskiaika ja konsertin piti La Fanfare couche-tard. Valitsimme
illalla myös mieluisan yritysvierailukohteen neljästä vaih-

toehdosta seuraavalle päivälle.
Keskiviikko aamuna kaikki ryhmät lähtivät aikaisin aamulla valitsemiinsa kohteisiin, joita olivat CIRTES, Hans Coffrage, Gerbois, Les Woodis, SiatBraun, Egger ja Norske Skog.
Illalla oli perinteinen kansainvälinen ilta, missä jokainen
maa tarjoili omia kansallisruokia ja herkkuja. Meillä oli
tarjolla neljää erilaista viinaa,
suklaata, salmiakkia ja ruissipsejä. Pitkän matkan takia emme voineet viedä kovin monipuolista tarjoiltavaa.
Torstaina Bussangissa pelasimme ja suoritimme erilaisia aktiviteetteja ulkona joukkueissa. Iltapäivällä alkoi pajapäivän virallinen aktiviteetti.
Tänä vuonna tehtävä oli rakentaa narusta, nauloista ja
eri halkaisijallisista pyöreästä
puutavarasta katapultti. Illalla

oli gaalaillallinen, missä julkistettiin seuraavan vuoden Interfobin järjestäjämaa ja jaoimme
lahjakassit neljälletoista muulle koululle.
Perjantaiaamuna lähdimme
kotimatkalle. Järjestäjät kyyditsivät tällä kertaa meidät
Metziin, josta lähti lähes tulomatkan kaltainen paluumatkamme kotiin. Saavuimme takaisin Helsinki-Vantaan lentokentälle vähän ennen puolta
yötä ja olimme Lahden matkakeskuksella takaisin yhden
aikaan lauantaina aamuyöstä.
Haluamme kiittää vielä kaikkia
sponsoreitamme, jotka tekivät
matkasta mahdollisen. Kaikki sponsorit löytyvät Pino ry:n
Facebook-sivulta ja lähetämme
heille vielä yksityiskohtaisemman matkakertomuksen.
Vuoden 2020 Interfob järjestetään Suomessa ja tarvitsemme sen järjestämiseksi mahdollisimman paljon tukea.
Pino ry:n Rahastonhoitaja
Kimmo Leuku
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u Metsäuutisia

Kaukaa viisas
metsänomistaja varautuu
ajoissa ilmaston muuttumiseen
Ilmaston lämpeneminen ja siihen liittyvät ääri-ilmiöt vaativat metsänhoidolta aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta,
jotta muun muassa kasvitaudeista johtuvat metsätuhot pystytään minimoimaan. Tänään käynnistyvä Kaukaa viisasta metsänhoitoa -viestintäkampanja kokoaa yhteen ilmastonmuutokseen
liittyvien uusimpien Metsänhoidon suositusten annin.

Kesäkuussa päivitettyjen uusien Metsänhoidon suositusten tavoitteena on
tuoda ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen paremmin osaksi
metsänhoidon päätöksentekoa. Varautuminen koostuu monista eri toimenpiteistä, joista valtaosa sisältyy jo nykyisinkin hyviin metsänhoitokäytäntöihin. Jatkossa näiden käytäntöjen noudattaminen on entistäkin tärkeämpää.

Elinvoimainen ja monimuotoinen metsä kestää paremmin myrskyjä ja kuivuusjaksoja ja on vastustuskykyisempi
myös erilaisia tuholaisia kohtaan. Riskiä metsätuhoihin voidaan pienentää
suunnitelmallisella ja aktiivisella metsänhoidolla, jossa tavoitteeksi asetetaan metsien monipuolisesta puu- ja
eläinlajistosta sekä puuston terveydestä huolehtiminen.

- Metsissä tehtävien toimenpiteiden
vaikutukset ulottuvat tyypillisesti useiden vuosikymmenten päähän. Ilmastonmuutos edellyttää koko metsätaloudelta uusia toimintatapoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Käytännössä
tämä tarkoittaa esimerkiksi sekapuustojen suosimista, erilaisten tuhoriskien
ennakointia ja panostuksia monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun, painottaa Torniainen.

- Muuttuva ilmasto tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Metsänhoidossa tarvitaan nyt uudenlaista
ajattelua ja uusia keinoja. Tuhoriskien
kasvun ohella meidän on syytä varautua myös esimerkiksi puunkorjuuolosuhteiden vaikeutumiseen. Kaukaa viisas metsänomistaja ennakoi muuttuvat
olosuhteet ja ryhtyy ajoissa tarvittaviin
toimiin, sanoo neuvotteleva virkamies
Tatu Torniainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Noudattamalla Metsänhoidon suosituksia metsänomistaja voi samanaikaisesti sekä tukea monimuotoisuutta,
parantaa metsien tuhonkestävyyttä että harjoittaa kestävää metsätaloutta.

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja haastaa
muutkin toimijat mukaan
Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja tarjoaa metsänomistajille perustiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tiivistää yhteen Metsänhoidon
suositusten viestit parhaista varautumisen ja sopeutumisen keinoista. Tietoa
on saatavissa sekä verkkosivuilta että lyhyestä piirrosvideosta, ja teemasta viestitään marraskuun alussa tehostetusti myös sosiaalisessa mediassa.
Maa- ja metsätalousministeriön ja Tapion ohella kampanjassa ovat mukana Luonnonvarakeskus, MTK ry ja Suomen metsäkeskus.
- Toivomme, että koko metsäala osallistuu laajasti kampanjan viestien eteenpäin viemiseen. On tärkeää, että ilmastonmuutokseen varautumisen keinot
tavoittavat metsänomistajat mahdollisimman hyvin. Kampanjan verkkosivut, kuuden kohdan vinkkilista ja kootut lisätiedon lähteet kiteyttävät aiheen
helposti ymmärrettävään muotoon.
Keskeisessä asemassa tiedon välittämisessä ovat metsänomistajia palvelevat metsäammattilaiset, toteaa palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo
Tapiosta.

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Tapion koordinoimaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintähanketta. Kampanjan sisällöt pohjautuvat Metsänhoidon
suosituksiin, jotka perustuvat tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin
hyvästä metsänhoidosta. Työllä edistetään Kansallisen metsästrategian
2025 ja Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022
tavoitteiden toteutumista.
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Millä mallilla painoja promotuote asiat?

YRITYSHAKEMISTO 2020

KYSY

Puuviesti – Woodworking on alusta asti julkaissut lehdessä ja myöhemmin myös netissä, yrityshakemistoa, jonka tarkoitus on helpottaa yhteistyökumppaneita ja asiakkaita löytämään tarvitsemiansa palveluja, tuotteita ja tarvikkeita vaivattomasti. Haun voi tehdä yrityksen mukaan ja/tai
tuotteen perusteella.

Yrityshakemisto palvelupaketti yrittäjille 2020:

Kaarina Julkunen 050 572 5996

Yrityshakemistoon: yrityksen tiedot, palvelut ja tuotteet
Tiedot esillä jokaisessa vuoden 2020 Puuviestissä, netissä koko ajan
Yksi Facebook mainos facebook/puuviesti sivulla

kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi

Yksi ilmoitus Puuviestissä vuoden 2020 aikana -50%

SIDELISTAA
MYYTÄVÄNÄ

Hinnat 2020: Yrityshakemisto 115 €
• Nettinäkyvyys 30 €
• Tuotteet 10 €/tuote (+alv 24%)

Valmiiksi tapitettuna
Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

Ilmoita tiedot/muutokset 15.1.2020 mennessä osoitteeseen:aineistot@puuviesti.fi
Voit varata haluamasi lisämainoksen myöhemmin.

040 506 3805

Lisätietoja: Kaarina Julkunen
fi

p. 050 572 5996 • kaarina@markkinointivartti.fi

Standardineuvonta

TARJOUSTA!

PEFC ryhmäsertifikaatti

Asiakkaittenne
luottoseuranta

jarette@pp.inet.fi

Puutuotealan
edunvalvontaan
jo yli 75 vuotta

TES

-lakimiespalvelu

Alihankkijarekisteri

Konepörssi

Hyvää
Joulua!

www.puuteollisuus.fi

Puuteollisuusyrittäjät ry
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Yrityshakemisto
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon
Busch Vakuumteknik Oy ..................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy .................. 7
EJ Hiipakka Oy .................................. 10
Emeri Oy ............................................ 4
Helakauppa.com/Hokola Oy ............. 12
Helatukku Finland Oy ....................... 20
HETTICH MARKETING UND VERTRIEBS FINLAND ................. 11
Häfele GmbH & Co ........................... 19
Hollolan viilu ja laminaatti Oy............ 21
Jyväskylän Terähuolto Oy .................... 8
Kiinnike-Heinonen Oy ........................ 6
Kujakon Oy ...................................... 22
Marron Wood Finland Oy ................. 27
Metaldet Oy ..................................... 15
M.Ruhberg ...................................... 35
Novo Wood Oy Ltd ........................... 14
Ovi-Hollola Oy .................................. 29
Ovin Oy ............................................ 28
Pallas-Wood Oy ............................... 16
Passimo Oy ...................................... 24
Oy Puucomp Ab ................................ 5
Rajako Oy .......................................... 8
Salpaterä Oy ..................................... 8
Sawcenter Oy Ab ............................... 8
Sawmill Service Oy Ab ....................... 8
Skandinaviska Träimport Oy Ab ......... 2
Suomen Helakeskus Oy .................... 18
Teca Oy............................................. 26
TJ-LISTAT Oy...................................... 17
USNR Oy............................................ 1
Vaasan Kuljetuskanavat Oy................. 3
Vanterä Oy ........................................ 8
Vertex............................................... 36
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6.

1.
Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 328 8820
044 5555 072 / Jani Myyryläinen
fax 09 878 7667
email: toimisto@usnr.com
www.usnr.com

2.
Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
puh. 03-882 510
puh. 03-882 510
fax 03-882 5122
Myynti:
Terhi Hietanen, puh. 0400 498 490
Esa Eskelinen, puh. 0400 347 271
Patrik Skärström puh. 0400 179 670
Heikki Leppänen, puh 0400 499 070
e-mail: etunimi.sukunimi@traimport.fi
www.traimport.fi

3.

VAASAN
KULJETUSKANAVAT OY

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

4.

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

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

8.
Joakim Lund
Jani Haapamäki
Pasi Putkonen
Billskogintie 23
02580 SIUNTIO
Puh. 0207 590 990
e-mail: info@sawcenter.fi
www.sawcenter.fi

RAJAKO

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

SAWMILL SERVICE

EMERI OY

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

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

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

SALPATERÄ

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

VANTERÄ OY

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

JYVÄSKYLÄN TERÄHUOLTO OY

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

9.

15.

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

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

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

16.

10.

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

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

11.

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

17.

Hiojankatu 4, 15520 LAHTI

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

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

18.

22.

Salice Lapis -uutuussarana
•

12.

T&B electronic

• T&B electronic
www.helakeskus.fi

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

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

14.

Laatu

Tyyli

Jalopuiden, viilujen ja puupohjaisten
levyjen sekä liimapuulevyjen maahantuonti,
myynti sekä aihiointi- ja sahauspalvelu.
Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola
Myynti:
Jarkko Puska, puh. 040 824 0048
Antti Järvelä, puh. 040 824 0042
Jyrki Pyysalo, puh. 040 824 0043
Eetu-Pekka PAINEPESURI
Heiskanen, puh. 040 824 0045
KAUPANPÄÄLLE
e-mail: etunimi.sukunimi@novowood.fi
Kesän ajan kaikkiin yli
www.novowood.fi
3 500€ hankintoihin

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

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

UUTTA

Ennennäkemättömän helppoa, yksinkertaista ja taloudellista.
Uusi ja ainutlaatuinen glueBox Format4
tempora F600 reunalistoituskoneisiin
tekee PUR-liimojen käytöstä ennennäkemättömän helppoa reunalistoituksessa.
Kuumuuden ja vedenkestävä, erittäin
ohut liimasauma yhdistettynä pieneen
liimankulutukseen – kaikki PUR-liiman
edut käytössä ilman ylimääräistä työtä
glueBox.

ROBOTOINTI

JUURI NIIN YKSILÖIDYSTI KUIN TARVITSET
Joustavat automatisointi ja robotointi ratkaisut
mahdollistavat joustavan ja tuottavan valmistuksen
yksilöidysti kulloiseenkin tarpeeseen.

OLSA
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