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u Pääkirjoitus

Tässä lehdessä

Vuosi päättyi ja uusi vuosi alkoi yhä kiihtyvillä lakkouutisilla - valitettavasti. Näin 
myös metsäsektorilla. Kiky-tunnit, jotka tuntuivat ja tuntuvat hiertävän, poistui-
vat tai muuttivat muotoaan paperiteollisuudessa, palkankorotukset noudattavat 
suunnilleen yleistä linjaa tai ovat vähän alle. Tätä kirjoittaessa vaneritehtaita ja 
sahoja koskeva mekaanisen metsäteollisuuden lakko ei vielä päättynyt. 

Lakot ovat näin yrittäjän näkökulmasta kovin vanhanaikainen tapa selvitellä so-
pimusriitoja. Tuntuu, että niiden myötä tulee vain tappiota kaikille. Jotenkin ku-
vaavaa tilanteelle oli ”rikkurien” ilmoittautuminen töihin. Rikkuri -sana on vää-
rä, sillä töihin esimerkiksi sahoille menevät eivät kuulu liittoihin. He ovat nuoria, 
jotka eivät koe ammattiliittojen tapaa toimia omakseen. 

Versowoodilla työskentelevä Ida Seppälä puolusti oikeuttaan tehdä töitä lakon ai-
kana. Nuori tehdastyöläinen kertoo ainakin kaksi syytä, miksi hän ei halua osal-
listua lakkoon. Seppälä haluaa, että metsäteollisuuden työpaikat säilyvät myös 
tulevaisuudessa Suomessa. Sekin vaikuttaa lakkointoon heikentävästi, että mah-
dolliset palkkahyödyt jäisivät olemattomiksi. Tätä linjaa edustavat monet nuo-
ret työntekijät. Väheksymättä ammattiliittojen hienoa työtä työntekijöiden etujen 
ajamisessa, on pakko todeta, että aika on toinen.

Elämme vapaassa markkinataloudessa. Kysyntä ratkaisee menestyksemme. Ha-
luamme pitää henkilökunnastamme huolta, koska on tärkeää, että he tekevät 
parhaansa tehdessään asiakkaiden tilaamia tuotteita. Hyvä henkilöstö on tae 
yrityksen kilpailukyvylle. Varmastikin myös tulevaisuudessa liitoilla on roolin-
sa vaikkapa työntekijöiden kohteluun liittyvissä kysymyksissä. Mutta tarkoituk-
senmukaista ei ole kovien tappioiden aiheuttaminen vapailla markkinoilla yrit-
täville yrittäjille. Vientiyrityksillä voi olla vaikea selittää asiakkailleen, että tava-
raa ei tule. Ulkomaiset tilaajat tuskin ymmärtävät sitä, että tilaukset sakkaavat 
sen vuoksi, että me tappelemme täällä muutamista kiky-tunneista ja minimaa-
lisista palkankorotuksista. 

Lakoista huolimatta karavaani kulkee. Vuosi alkoi Tukholman huonekalumessuil-
la, joka on skandinaavisten yritysten näyteikkuna maailman kalustemarkkinoille. 
Se on myös hyvä paikka lanseerata uutuuksia.

Vuoden ensimmäinen Puuviesti on myös alan koulutusta käsittelevä numero. Kou-
lutus ja koulutukseen hakeminen muuttavat muotoaan. Mm. jatkuva haku koulu-
tukseen on muuttanut kouluun hakemisen ajankohtaa. Työssä oppiminen hakee 
muotojaan. Kevään Taitaja 2020 -kisojen semifinaalit käytiin helmikuun alus-
sa kolmella paikkakunnalla. Taitaja -kilpailuissa on hyvä bongata tulevaisuuden 
osaajia. Finaalit kisataan Jyväskylässä toukokuussa.
Tuula Uitto
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Työn luonne on muuttunut ja omat yksityiset työpis-
teet vähentyneet. Yhä enemmän työtilat ovat yhteisiä, 
mutta tiloja tarvitaan myös keskittymistä vaativien 
tehtävien hoitamiseen. Tukholmassa oli useita rauhal-
liseen työskentelyyn tarkoitettuja meetingpoint-koppe-
ja. Frameryn työtila tarjoaa yksityisyyttä toimistoihin 
ja julkisiin tiloihin. Pääsin kokeilemaan yhtä.
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Tukholman Huonekalumessut täytti 70 
vuotta. Merkkivuotta juhlittiin muun 
muassa suunnitteluklassikoita esitellen  
aina 1950-luvulta nykypäivään. Uusis-
ta suuntauksista ja lanseerauksista huo-
limatta, nämä klassikot ovat säilyttäneet 
ajanmukaisuutensa, ja ovat edelleen 
mukana tuotannossa. Suunnittelija Dan 
Gordan kuratoi messuilla näyttelyn, joka 
sekä kuvaa skandinaavista muotoiluhis-
toriaa että nostaa esiin nykyajan muotoi-
lun kysymyksiä. 

Ensimmäiset huonekalumessut, jotka 
pidettiin vuonna 1951 St Eriksmässan 
-messukeskuksessa Storängsbottenissa, 
esittelivät vain ruotsalaisia valmistajia ja 
huonekaluliikkeitä. Siirryttyään Älvsjön 
ja Tukholman messuille vuonna 1971, 
messut ovat kasvaneet, ja kasvu jatkuu 
vuosittain. 1990-luvulla Tukholman 
huonekalumessut ohittivat Kööpenha-
minan messut johtavana pohjoismaisen 
muotoilun näyttelynä. Tämä asema on 
nyt vakiinnutettu, ja messut ovat tällä 
hetkellä pohjoismaisen suunnittelun pa-
ras tapaamispaikka. Se on myös hyvä 
paikka lanseerata uusia tuotteita.

Palkittu, uudenlainen 
tulkinta reiällisestä 

materiaalista on Made 
by Choicen uutuudess. 

Laulu-kaapissa, 
jonka on suunnitellut 

Matti Klenell. 
Poiat esitteli Lavitta-tuo-
teperheen uuden tulok-
kaan, Lavitta-baarituo-
lin.  Tunnistettavaa Lavit-
ta-kalusteiden muotokiel-
tä toisintava baarijakkara 
on uutuus, joka istuu yh-
teen muiden perheenjä-
senten kanssa, mutta so-
pii myös itsenäiseksi ele-
mentiksi.

Muotopuristetusta 
vanerista valmistettu 
Lavitta-baarijakkara on 
yhtäaikaisesti jykevä ja 
hento, pehmeä ja skarppi. 
Kuva Poiat.

Poiat osastolla lanseerattiin 
uusi Lavitta-baarituoli, 
mutta osaston kruunu oli 
Bastone senkki ja kaappi.

Puu elää uutta renesanssia 
Tukoholman Huonekalumessuilla
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Piiroinen esitteli monipuolis-
ta osaamistaan irtokaluste-
mallistojen tuoreimmista so-
velluksista auditorioiden ja 
urheiluareenoiden ajankoh-
taisiin katsomoratkaisuihin. 
Olympia stadionin penkit oli 
suururakka, joka on loppusuo-
ralla. Komposiitista valmiste-
tut tuolit muistuttavat alku-
peräisiä.

Puuviesti kävi Tukholman huonekalumessuilla katsastamassa tuoreimmat trendit. 
Huonekaluissa näkyi nyt paljon punosta ja reikäisyyttä ja herkullisia värejä. Kalusteis-
sa oli nyt väriä, mutta värien ohella trendikalusteisiin luetaan myös pehmeät, murretut 
ruskean sävyt, jotka korvaavat pitkään sisustuksia dominoineen harmaan. Vastuulli-
suus ja kestävyys näkyi messuilla ja puusta valmistettuja ekologisia, tyylikkäitä ja raik-
kaita kalusteita oli esillä runsaasti. Pähkinää oli käytetty yllättävän paljon kalusteissa.

Lehdistötiedote 28.tammikuuta, 2020 – Julkaisuvapaa 4. helmikuuta, 2020

MUOTO2, I lmarisentie 24, 15200 Lahti , Finland |  info@muoto2.f i  |  www.muoto2.f i

HIDE –valaisin on kotimaisen huonekalubrändi MUOTO2:n uusin tuote  
ja sisustusmalliston ensimmäinen valaisin, joka lanseerataan 4.-8.2. 
Tukholmassa järjestettävillä Stockholm Furniture & Ligthing 2020 –messuilla. 
Tuotteen on suunnitellut vuoden 2019 Nuori Muotoilija Laura Väre. 

HIDE on tyylikäs katseenvangitsija, joka sopii niin koteihin, kuin julkisiinkin 
tiloihin. Valaisinta valmistetaan sekä katto-, että lattiavalaisimena. Sen 
innoittajana on toiminut mummolan hapsuvalaisin, jonka muotokielen 
Laura Väre on halunnut tuoda tähän päivään. Pitkien hapsujen pituuden 
voi valita kahdesta eri pituusvaihtoehdosta: alkaen käytännöllisestä 30 
cm:stä – näyttävään 60 cm saakka. HIDE –valaisin valmistetaan käsityönä 
kotimaisten tuottajien kanssa yhteistyössä.  
HIDE –Valaisinta on saatavilla mustana. Valaisimen runko valmistetaan 
metallista. •

Kattovalaisin:  Ø 200 mm ovh. 445€ 
Lattiavalaisin:  H 1500 mm ovh. 695€ 
Hapsujen pituus:  300 mm / 600 mm

HIDE –valaisin

Lisätietoja: Mikko Kentta, tel.+358 44 594 8533 
info@muoto2.fi | www.muoto2.fi | ig: @muoto2

MUOTO2 on Stockholm Furniture  
& Light -messuilla, osastolla C10:51.

HIDE –KATTO- JA LATTIAVALAISIN

Kevään sisustuksessa yhdistyvät leikkisyys ja käytännöllisyys 

Nikari lanseerasi Tukholmassa uuden STORIA -jakkaran. Sen on 
suunnitellut Nikarin perustaja, mestaripuuseppä Kari Virtanen. 
Jakkara sopii mainiosti sekä julkiseen tilaan että kotikäyttöön kes-
tävien liitosratkaisujensa, mukavan istuimen ja kolmen vaihtoeh-
toisen korkeuden puolesta. Sen pohjoista puusepäntyön perinnettä 
seuraava luonne näkyy herkissä liitoksissa, joiden luomisessa Kari 
Virtanen on todellinen mestari.

OnniTynnyri – on Onni-Vilhelm Ojasen 
suunnittelema penkki, joka on suunniteltu 
käytäville. Muoto tulee perinteisistä tynny-
reistä ja sisällä on kätevä säilytyspaikka.

Lahtelainen huonekalubrändi MuotoTO2 lan-
seerasi Tukholmassa sisustusmallistonsa en-

simmäisen valaisimen. Hide-valaisimen on 
suunnitellut vuoden 2019 Nuori Muotoilija Lau-
ra Väre. Katto- ja lattiavalaisimena saatava va-

laisin on tyylikäs katseenvangitsija, joka 
sopii niin koteihin kuin julkisiinkin tiloihin. 

Väreen suunnittelutyön innoittajana on toimi-
nut mummolan hapsuvalaisin, jonka muotokie-

len Väre on halunnut tuoda tähän päivään.

Huonekalutehdas 
Sepppänen oli tuonut 
messuille muun muassa 
Eko -jatkopalapöydän, 
75/220 x 95, tammi. 
Keskellä musta nano 
jatkopala.

 Kuva: Muoto2.

Notko, design Hemmo Honkonen, 
joka on suomalainen suunnittelija. 
Hän työskentelee parhaillaan 
Aalto-yliopiston tuote- ja alue-
suunnittelun maisteriksi. Hän on 
myös huonekalusuunnittelun kan-
di Linköpingin yliopistosta - Carl 
Malmstenin huonekaluopinnoista 
Tukholmassa (2017) ja valmistunut 
(2014) Ikaalisten Käsi- ja taidete-
ollisuusoppilaitoksen soitinraken-
taja-artesaaniksi.  

Puu elää uutta renesanssia 
Tukoholman Huonekalumessuilla
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EJ Hiipakka Oy aloittaa uuden 
vuosikymmenen muuttamalla 
komeaan Sellaan
Aiemmin Nikkarikeskuksena tunnettu Sel-
la valmistui vuonna 2004.  Upea puu-
rakennus rakennettiin silloin huonekalu-
teollisuuden näyteikkunaksi ja promoo-
tiokeskukseksi. Otsikoihin aikoinaan vah-
vasti noussut kirvesmiesten taidonnäyte 
pitää sisällään monipuoliset tilat kokouk-
siin ja työskentelyyn unohtamatta opetus- 
ja näyttelytiloja.  Talossa on käytetty ko-
timaista puuta taitavasti sekä sisä- että 
ulkorakenteiden pintamateriaaleina. Ra-
kennuksen omaperäistä monimuotoisuut-
ta kuvaa esimerkiksi se, että yksikään ta-
lon pilareista ei ole samanmittainen.  Ta-
lo on kalustettu paikallisten huonekaluval-
mistajien tuotteilla. Upea puurakennus on 
nähtävyys, joka kuvastaa monipuolisesti 
alueen puunkäytön osaamista, jurvalais-
ta nikkariperinnettä, jossa puu on taitajien 
muovailuvahaa. 

Kohta 70-vuotiaan, kalusteteollisuutta 
palvelevan kauppahuoneen, EJ Hiipakka 
Oy:n toimitusjohtaja Kari Hiipakka kertoo 
vanhan perheyrityksen profiilin hienosta 
nivelkohdasta: 

- Meidän rohkea hankintamme perustuu 
positiivisiin tulevaisuuden näkymiin ja 
oivaan tilaisuuteen korostaa rooliamme 
puualan toimijana, joka kunnioittaa suo-
malaista osaamista ja käsityöperinnettä.   
Me hiipakkalaiset tiedämme oikein hyvin, 
mitä ostamamme erityislaatuinen raken-
nus merkitsee.  Tulemme tarjoamaan Sel-
lan tiloja erityisesti alueen muille kalus-
tealan yrityksille, sillä yhteistyö tuo lop-
putuotteisiin omaleimaisuutta ja kohottaa 
markkina-arvoja. 

Kari Hiipakka kertoo, että kevään aikana 
tapahtuvan muuttoprojektin kulku on pit-
källe paperilla. 

- Kun yhtiön myynti ja hallinto on muutta-
nut Sellaan, otetaan vapautuvia tiloja Kos-
kimäessä kalustetehtaan käyttöön.  Sel-
lan lipputankoihin vetäistään EJ:n liput 
uusien tilojen avajaisten kunniaksi joskus 
maalis-huhtikuussa, kertoo Kari Hiipakka.

Toimitusjohtaja Hiipakan mukaan kevään 
kuluessa aukenee yrityksessä myös uusia 
työpaikkoja. 

-Meillä on vahva usko tulevaisuuteen, sa-
noo Kari Hiipakka.

Kun pääministeri Matti Vanhanen avasi 
vuonna 2004 juhlavasti Nikkarikeskuk-
sen, oli hänellä vahva käsitys jurvalaises-
ta win-win osaamisesta: 

- Tämä Jurva on kuin Asterixista tuttu gal-
lialainen kylä, joka elää teoillaan! 

Teksti: Jorma Koivisto, kuvat; Sellan arkisto

Sellan puuarkkitehtuurillisesti upea rakennus 
sijaitsee Kurikan Jurvassa, Etelä-Pohjanmaal-
la. Palvelemme yritys- ja yksityisasiakkaita 
vuokraamalla kokous-, tapahtuma- ja juhlati-
loja sekä erikokoisia toimisto- ja toimitiloja.
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Hiipakan tarina sai alkunsa, kun Eino ja Martta Hiipakka perheineen muuttivat Jurvaan ja perustivat sekatavara-
kauppa E J Hiipakan maaliskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1951. Sekatavarakauppa E J Hiipakan tuotevalikoi-
ma muodostui heti perustamisesta lähtien alueen perheiden ja yritysten tarvitsemista tuotteista. Monesti asiak-
kaat maksoivat ostokset omilla tuotteillaan, esimerkiksi huonekaluilla, joita sitten myytiin eteenpäin. Kuljetukset 
hoidettiin hevosilla ja autoilla.

Yritys kehittyi ja kasvoi monenlaista kauppaa tehden. Teollinen toiminta vahvistui, kun yrityksessä aloitettiin 
vaahtomuovin leikkaaminen patjanvalmistusta varten sekä tekonahan kuviointi. Tuotevalikoimaa laajennettiin 
voimakkaasti kalusteiden valmistuksessa tarvittavilla raaka-aineilla ja tarvikkeilla.

Tällä hetkellä Hiipakka -huonekaluja valmistetaan Pohjanmaalla, Kurikan Jurvassa. Nykyai-
kaisessa, pitkälle koneellistetussa tuotannossa työskentelee 30 kalustealan ammattilaista. 

Talossa toimii lounaskahvila Sellan Kaffila, 
josta voit tilata toiveiden mukaiset tarjoilut 
juhliin, kokouksiin sekä erilaisiin tapahtu-
miin.

Sella

Sellan puuarkkitehtuurillisesti upea 
rakennus sijaitsee Kurikan Jurvassa, 
Etelä-Pohjanmaalla. Palvelemme 
yritys- ja yksityisasiakkaita vuokraa-
malla kokous-, tapahtuma- ja juh-
latiloja sekä erikokoisia toimisto- ja 
toimitiloja.

Talossa toimii lounaskahvila Sellan 
Kaffila, josta voit tilata toiveiden mu-
kaiset tarjoilut juhliin, kokouksiin sekä 
erilaisiin tapahtumiin.
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Pro Puu mukana Ympäristöminis-
teriön puunkäytön edistämisoh-
jelmassa ja toteuttaa vuoden ai-
kana viestintäsisältöä osana Ym-

päristöministeriön puunkäytön 
edistämisohjelmaa ministeriön 
myöntämällä rahoituksella. Tällä 
hankkeella yhdistys haluaa edel-

leen edistää kotimaisen puulajis-
ton asiantuntevaa ja laajaa käyt-
töä rakentamisessa, kalustami-
sessa, sisustamisessa ja piha- ja 
ympäristörakentamisessa. 

Lahdessa sijaitsevassa Pro Puus-
sa on jo vuosia tehty työtä puun-
käytön edistämisen puolesta. 
Yhdistys on perustettu vuonna 
1997 ja tarkoituksena on ollut 
lujittaa puuseppien ja suunnitte-
lijoiden ammatillista ja aatteellis-
ta yhteistyötä. Perustehtävänään 
yhdistys pitää kotimaisten puu-
lajien tunnettuuden edistämistä 
erinomaisena materiaalina kalus-
teissa, sisustuksissa ja rakennuk-
sissa. Yhdistyksen toimintataval-
le on ominaista kilta-aate, jossa 
keskeistä on ammattitaidon ke-
hittäminen ja ammatillinen vuo-
rovaikutus. Kuukausittain vaihtu-
vat näyttelyt kauniissa Pro Puu 
-galleriassa ovat osa tätä puun-
käytön edistämistä. Ullakko -gal-
leriassa on Liitosten Arkki – näyt-
tely, jota on vuodesta 2004 läh-
tien kartutettu kattavaksi puulii-
tosten kokoelmaksi. Nyt alkanut 
hanke lisää resursseja tämän toi-
minnan edistämiseksi.

Puun tuntemus 
heikkoa
Puun käytön suurimman esteen 
on havaittu olevan materiaalin 

heikko tuntemus jopa ammatti-
laisten ja alan opiskelijoiden kes-
kuudessa. Lyhyt kyselykierros 
puusepäksi ja hienopuusepäk-
si valmistuneiden keskuudessa 
vahvisti tämän.

- Vasta työelämässä pääsin kun-
nolla tutustumaan eri puiden 
käyttöön materiaalina, kertoo 
eräs muutama vuosi sitten val-
mistunut hienopuuseppä. Myös 
lukijapalstalla asiasta avautui 
eräs opiskelija.

- Me haluamme tehdä asiasta 
selvityksen, laajentaa informaa-
tiosisältöä ja jakaa sitä oikeille 
kohderyhmille, esittelee Mark-
ku Tonttila Pro Puusta. Itse gal-
leriassa on ollut tammikuun ajan 
esillä kattava näyttely puusta. 
Esittelyssä on puun kaato, sa-
haustavat, kotimainen puulajis-
to, lajiominaisuudet, kuivaus, 
työstötekniikat ja aihiointi. Näyt-
telyyn valmistettiin seinäkemalli 
17 kotimaisesta puulajista, jota 
oppilaitokset voivat myöhemmin 
tilata opetuskäyttöönsä.

Puuta läheltä
Tänä vuonna on tarkoitus lansee-
rata lähipuun talteenotto ja sa-
haus valtakunnalliseksi toiminta-
malliksi muidenkin kaupunkien 
toimijoiden käyttöön. Syntyneen 
materiaalin pohjalta tehty koos-

Lahden Pro Puu 
mukana puunkäytön 
edistämisohjelmassa

 

+358 44 266 2771 
+358 40 960 8288 
www.lineartec.fi 
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te ja toimintakuvaus lähetetään sähköises-
ti arboristeille, kouluille ja muille keskeisil-
le toimijoille ja käydään tarvittaessa ohjaa-
massa toimintaa sen alkaessa.

Lahdessa toteutetaan myös perinteinen 
Kevätpäivän sahaus – tapahtuma laajem-
pana yleisö- ja koulutustapahtumana tä-
män kevään aikana. Tapahtumassa on 

muun muassa Woodism-ryhmän työnäy-
tös marginaalipuun jalostamisesta piha-
kalusteeksi. Sahaustekniikat eri välineillä 
ovat osin myös kokeellisia.  Tapahtuman 
yhteydessä järjestetään myös opastettuja 
käyntejä Kariniemen Arboretum-puulajipo-
lulle Lahden Sataman yhteydessä.

Kysely alan ammattilaisille

Hankkeen aikana toteutetaan sähköinen 
kysely alan ammattilaisille heidän suh-
teestaan kotimaisiin puulajeihin. Selvitys-
työ antaa käsityksen esteistä ja rajoittei-
ta, kiinnostuksesta, valmiudesta ja toiveis-
ta esimerkiksi erikoispuulajien tuomiseksi 
kalusteisiin ja sisustukseen. 

- Tämän pohjalta saadaan käsitys tarvitta-
vista toimenpiteistä mahdollisuuksien, ky-
synnän ja tarjonnan kohtaamiseksi, Mark-
ku Tonttila esittelee.

- Yhtenä selvitystyön aiheena pidetään 
myös kotimaisten erikoispuiden saatavuus 
ja niiden jatkojalostaminen viiluiksi. Näin 
marginaalipuiden saanto on merkittäväs-
ti tehokkaampaa ja teollisuuteen soveltu-
vampaa, Tonttila selventää. Hankkeen tar-
koitus on koota sorvitukeiksi kelpaavia eri-
koispuutukkeja, kuten pihlajaa, metsäleh-
musta, raitaa ja leppää.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Penkki, jalava Kaivopuisto, Helsinki.

ProPuun Markku Tonttila.

Lahden Pro Puu 
mukana puunkäytön 
edistämisohjelmassa

Nyt on edullisin aika tilata erikoslistat, cnc-työstöt, yms.
Hyvä koneistus ja suuri huolellisuus  -  paras tae töittenne onnistumiselle!

PUUALAN AMMATTILAISET

OVI-HOLLOLA www.ovihollola.fi

Laituritaso, puulajitelma Lahti.

Tuppi, tammi Jalkaranta Lahti.
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Huonekalupuuseppälinjan opiskelijoi-
ta kisasi tammikuun lopussa semifinaa-
leissa. Kilpailut järjestettiin Saimaan 
ammattiopistossa Sampossa, Imatralla, 
Länsi-Uudenmaan koulutus- ja kuntayh-
tymässä LUKSIASSA Nummelassa, Län-
sirannikon Koulutus Oy:ssä WinNovassa 
Porissa sekä Jokilaaksojen koulutus- ja 
kuntayhtymässä Jedussa Kalajoella.  Kil-
pailuun sai osallistua kolme kilpailijaa / 
oppilaitoksen toimipiste.

Taitajan semifinaalit käytiin 27.–
31.1.2020 välisenä aikana ja niihin osal-
listui kaiken kaikkiaan lähes 1500 kilpai-
lijaa yli 30 paikkakunnalla. Ammatilliset 
oppilaitokset ympäri Suomen järjestävät 
semifinaalit yhteistyössä muiden koulu-
tuksenjärjestäjien ja yritysten kanssa. 

Huonekalupuuseppä 
semifinaalit
Huonekalupuusepänalan semifinaalityö-
nä on valmistaa tuote annettujen ohjei-
den ja piirustusten mukaisesti. Kilpaili-
ja valmistaa ensin osaluettelon, josta nä-

kee tarvittavien osien koot ja määrät. Täs-
tä työ etenee valmistusvaiheeseen, jossa 
eri työvaiheita ja koneita käyttäen valmis-
tetaan tarvittavat liitokset ja muut työs-
töt. Lopussa kilpailija tekee tuotteen vii-
meistelyn ja kokoonpanon. Valmistetta-
van tuotteen arviointiperusteet vastaavat 
kiitettävää taitotasoa. Kilpailutehtävään 
käytettävä aika on 7 tuntia. Aika sisältää 
tehtävänannon ja ruokailun. Kokonais-
pistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu 
seuraaviin moduuleihin: objektiiviset mi-
tattavat kohteet 30 p, liitokset ja raken-

teet 10 p, koneiden ja välineiden hallinta 
sis. työturvallisuus 20 p, osaluettelo 10 
p, materiaalin käyttö ja uudet osat 5 p,  
viimeistely ja tuotteen toimivuus 20 p ja 
ajankäyttö 5 p.

Kuvaus arvioinnin 
toteuttamisesta
Tehtävän arviointikaavakkeessa tarkenne-
taan vielä varsinaiset arviointikohteet. Ar-
vioinnin suorittaa 3 tuomaria. Semifinaa-
lin järjestävän oppilaitoksen edustaja toi-
mii kilpailujohtajana, joka kutsuu ns. ul-
kopuoliset tuomarit esimerkiksi puualan 
opettajan toisesta oppilaitoksesta tai eri 
opetusyksiköstä. Muut tuomarit voivat 
olla alueellisen puutuotetoimialan työelä-
män edustajia. Kilpailujohtaja sekä tuo-
marit päättävät, kuka toimii päätuoma-
rina.

TAITAJA Semifinaalit 
neljällä paikkakunnalla

Semi Pori voittaja Rasmus Joki, Opettaja Arto Anetjärvi, kolmas Oliver  
Schule.

LUKISAN Semifinaalin tuomarit Dominic 
Hooton, DomiPuu, Jarno Möttönen Kaluste-
Kolmio ja Ola Kukkasniemi Wooden.

Luksian  Ilo Pesonen, pääsi finaaliin. 
Edessa semifinaali kilpailutyö.

Tim Tamminen Omnia Espoo 
selvisi finaaliin.



11WWW.PUUVIESTI.FI

KOULUTUSTARJONTA SYKSYLLÄ 2020
Media-ala
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,  
audiovisuaalisen viestinnän osaamisala.

Kuvallinen ilmaisu
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,  
kuvallisen ilmaisun osaamisala (graafinen suunnittelu, 
kuva- ja mediataide sekä valokuvaus).

Tekstiiliala
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (designtekstiilien 
valmistus ja sisustussuunnittelu) ja Taideteollisuusalan 
perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala.

Vaatetusala
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (vaatteiden  
suunnittelu ja valmistus).

Puusepänala
Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan  
osaamisala ja Puuteollisuuden perustutkinto,  
puu sepänteollisuuden osaamisala.

Ota yhteyttä! 
www.ingmanedu.fi

Laki ammatillisesta koulutuk-
sesta tuli voimaan 1.1.2018 
alkaen. Uudet perustutkinto-

jen perusteet tulivat voimaan 
2018. Ensimmäinen täysi vuo-
si uuden lain rajaamin mahdol-
lisuuksin on takana.

- Tämä tarkoitti, että koulutuk-
seen on voinut hakeutua ympä-
ri vuoden esimerkiksi suoraan 
koulujen verkkosivujen kautta. 
Ysiluokkalaiset ja vailla perus-
tutkintoa olevat voivat hakeu-
tua opiskelemaan pääsääntöi-
sesti yhteishaun kautta opinto-
polun -sivujen kautta, esittelee 
Arto Anetjärvi Ikatasta.

Uuden lain myötä opiskeluun 
on tullut lisää joustavuutta, 
tutkintoja on vähemmän ja 
ne ovat laaja-alaisempia. Jo-
kaiselle opiskelijalle laaditaan 
henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma, jossa 
otetaan huomioon myös aiem-
min hankittu osaaminen. 

- Eli opiskelujen alkaessa kat-

sotaan, mitä aikaisempia opin-
toja oppilas voi lukea nykyisen 
opiskelunsa hyväksi, kun ta-
voittelee valmistumiseen vaa-
dittavia 180 opintopistettä, 
selventää Arto Anetjärvi.

- Osaamista hankitaan tarpeen 
mukaan ja painopiste on ollut 
puuttuvan osaamisen hankki-
misessa, kertoo Vesa Kupila 
Luksiasta Nummelasta.

Oppimista 

työpaikoilla
Uusi laki tarkoitti myös yhä 
enemmän oppimista työpai-
koilla. Työpaikalla järjestettä-
vä tutkintokoulutus ja oppimi-
nen ovat voineet perustua joko 
oppisopimukseen (opiskelija 
on työsuhteessa ja saa palk-
kaa) tai koulutussopimukseen 
(opiskelija ei ole työsuhteessa 
eikä saa palkkaa). 

- Nykyisissä tutkinnon perus-
teissa ei kuitenkaan sanota, 
että mitään olisi pakko suo-
rittaa työpaikoilla. Aikaisem-
min oli pakollista top jaksoa 
20 opintoviikkoa, eli 30 osp. 
Aikaisemminkin oli mahdol-
lista suorittaa enemmän kuin 
tuo minimi, eli niiltä osin mi-
kään ei ole oikeasti muuttunut, 
Vesa Kupila pohtii. Työpaikal-
la oppimisen roolia on rummu-
tettu julkisuudessa enemmän, 
kuin mitkä sen todelliset muu-
tokset ovat. Tosin ennen pu-
huttiin työpaikalla oppimises-
ta, nykyään se on työpaikalla 
järjestettävä koulutusta.

Haasteita ja 
selkeyttä
Työpaikoilla järjestettävä kou-
lutus on tuonut jonkin ver-
ran haasteita myöntävät se-
kä koulut että yrittäjät. Haas-
teita löytää sopivia työpaikko-
ja, ja haasteita saada jokaiselle 
eriaikaan opiskelemaan tulleil-
le perusopetusta sen verran, et-
tä oppilas voi työpaikalla saa-
da jotain irti, eikä esimerkiksi 

perusteiden oppimista joudu-
ta tekemään työpaikoilla yri-
tyksissä. 

Uusi laki haastavoittaa myös 
opettajien työtä osaltaan, sillä 
nyt yhdessä ryhmässä voi olla 
monessa eri opintojensa vaih-
teessa olevaa oppilasta. Haas-
tetta lisää myös se, että jois-
sakin oppilaitoksissa oppilaita 
ohjaa vain yksi opettaja/opetet-
tava aine!

Selkeyttä on tuonut se, että kai-
killa on vain yksi tapa suorit-
taa tutkinto – näyttö. Nuorten 
ja aikuisten koulutusten eroa-
vaisuudet ovat poistuneet uu-
den lain myötä kokonaan. Am-
matillista osaamista arvioivat 
opettaja ja työelämän edustaja 
yhdessä. Tutkintojen ja tutkin-
non osien mitoituksen perus-
teeksi tulevat kaikille osaamis-
pisteet. Perustutkintojen laa-
juus on 180 osaamispistettä 
(osp). Yhteiset tutkinnon osat 
(yht. 35 osp) kuuluvat kaikkiin 
perustutkintoihin. Siis viestin-
tä- ja vuorovaikutusosaami-
nen, matemaattisluonnontie-
teellinen osaaminen ja yhteis-
kunta- ja työelämäosaaminen.

- Oppilaan on itse pidettävä 
huolta, että yhteiset tutkinnon 
osat tulee suoritetuksi, Vesa 
Kupila muistuttaa. Vapaasti 
valittavat tutkinnon osat (10 
osp) jäivät sellaisenaan pois 
ja valinnaisten tutkinnon osien 
määrä kasvoi vastaavasti 10 
osaamispisteellä. Arviointias-
teikko muuttui 1.8.2018 al-
kaen perustutkinnoissa viisi-
portaiseksi (1-5).

Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto, Arto Anetjärvi

TAITAJA Semifinaalit 
neljällä paikkakunnalla

Opiskelemaan jatkuvan haun kautta 
- nuoret ja aikuiset samalla viivalla

Vesa Kupila Luksian finaalin jäl-
keen, Vesa on myös Taitaja 2020 
finaalien lajipäällikkö.
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Porvoossa toimiva Dream Factory Oy on visuaaliseen tilasuun-
nitteluun, somistamiseen, lavastamiseen sekä kalustamiseen eri-
koistunut yritys, joka tekee 240 erilaista ja erikokoista tapahtu-
maa vuodessa.

- Teemme tapahtumista näkyviä, kiteyttää yrittäjä ja visuaali-
nen suunnittelija Marjo Mattsson. Luovasta ideasta lähtee kaik-
ki suunnittelu, joka on onnistuneet tapahtuman lähtökohta. 

- Kyseenalastamme, etsimme uusia tapoja, tuomme yritysten 
brändin vahvasti eri tapahtumiin, Marjo Mattsson jatkaa. Jokai-
nen tapahtuma on tärkeä.

- Haluamme nähdä asiat uudella tavalla. Kyseenalastamme ja 
pyrimme katsomaan asioita eri kanteilta, hän jatkaa. Yritys pa-
nostaa myös kestävyyteen, lähellä tuotettuun ja kierrätettävyy-
teen.

- Haluamme olla aidosti ekologinen ja ostaa läheltä, sen mitä 
tarvitsemme. Rakenne- ja kalustetuotantoon vastaa puusepän-
verstaamme, joka tinkimättömällä laadulla muuttaa ideat kalus-
teiksi, lavasteiksi, erikoisrakenteiksi ja messuosastoiksi. Verstas 
ja maalaamo yhdessä vastaavat siitä, että voimme taata yksi-
löllisen ja räätälöidyn lopputuotteen aikataulussa. Verstaan toi-
minnasta vastaa tuotantosuunnittelija Tuomas Anttila. Hänen 
rinnallaan puuta työstävät puuseppä Mikko Pyyppönen ja puu-
artesaani Heidi Laurila. 

- Kalusteen rooli tapahtumassa on tukea visuaalista ilmettä sen 
lisäksi, että siinä on hyvä istua tai nojata. Kalustevalikoimamme 
vastaa suunnittelijoidemme ideoihin ja toiveisiin.  Kalusteet löy-
tyvät hyllystämme – jos ei, teemme ne, Tuomas Anttila lupaa.

Somistamossa visualistit luovat käsinkosketeltaviksi kaikki yk-
sityiskohtaiset elementit, jotka tukevat brändiä ja tapahtuman 
sisältöä.  

- Yhteistyössä verstas ja somistamo palvelevat vaativia asiakkai-
tamme ja hulluja ideoitamme, Marjo Mattsson kiteyttää.

Tapahtumien suunnittelu ja toteutus ovat aikataulullisesti haas-
tava yhdistelmä. Projekti toisensa jälkeen alkaa ja loppuu, siinä 
välissä on idea, suunnittelu, tilasuunnittelu ja rakennesuunnitte-
lu. Suunnittelun lisäksi ketjussa on tuotanto, rakentaminen, pur-
kaminen sekä oma kuljetuskalusto.

- Kun koko logistiikka on omissa käsissämme, varmistamme 
sen, että kaikki tapahtuu haluamallamme laadulla ja aikatau-
lulla, Mattsson sanoo.

Investointi tuo tehokkuutta
Marjo Mattssonin mielestä on järkevää investoida yrityksen tu-
loksesta yrityksen toiminnan tehostamiseen. 

- Olemme laajentaneet verstasta ja tarkoitus on laajentaa myös 
asiakaspintaa, hän sanoo. Asiakashankinnasta ja projektimyyn-
nistä vastaa projektipäällikkö Virpi Sundqvist. Virpin tavoitteena 
on löytää asiakkaita tapahtumarakentamisen ulkopuolelta. Vir-
pi vastaa suunnittelijoiden kyselyihin koskien mm. ravintola- ja 
toimitilakalusteita.

- Jotta eri tapahtumien kalusteet ja rakenteet saadaan ajoissa ja 
kustannustehokkaasti uunista ulos, oli aika tehdä investointeja 
puusepänverstaaseen, Tuomas Anttila sanoo. Hän otti yhteyttä 
Olsan etelän aluemyynnistä vastaavaan Tero Yliseen. 

tapahtumien ja tilojen toteuttaja 
investoi puusepänverstaaseen

Dream Factory Oy

Puusepänverstaan uuden koneen äärellä puuseppä Mikko Pyyppönen, yrittäjä ja visuaalinen suunnittelija Marjo Mattsson, tuotantosuunnittelija-puu-
seppä Tuomas Anttila, puuartesaani Heidi Laurila ja projektipäällikkö Virpi Sundqvist.
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- Kynnys oli matala, sillä tunnemme Teron kanssa toisemme 
jo pitkältä ajalta, Anttila sanoo. Tällä hetkellä Olsalta on han-
kittu verstaalle ainakin jo Reunalistoituskone Format4 Tempo-
ra 60.06L sekä 4-akselinen CNC-työstökeskus Format4 pro-
fit H200.

- Monet kalusteet ja rakenteet voi toteuttaa Format4 CNC-työs-
tökoneen avulla huomattavasti nopeammin. Hankinta on silloin 
onnistunut, Anttila sanoo. Kiireisessä tuotantoaikataulussa no-
peus ja tehokkuus ratkaisevat. CNC-työstökeskuksen hankinnan 
yhteydessä päivitettiin myös purunpoistojärjestelmä tehokkaal-
la Felder RL 350 puruimurilla. 

- Olsan Format 3- ja 4-akseliset työstökeskukset ovat luotetta-
va ja kustannustehokas valinta siirtyä CNC-tekniikkaan, tai päi-
vittää nykyistä konekantaa, Tero Ylinen valaisee. Riippumatta 
siitä, tehdäänkö isompia sarjoja tai yksilöllisesti suunniteltu-
ja kertaluonteisia tuotteita, Format-4 H200-työstökeskus tuot-
taa valmiita työkappaleita helposti ja kustannustehokkaasi en-
simmäisestä päivästä lähtien. Se käy hyvin erilaisten piensar-
jojen työstämiseen.

Toinen Dream Factoryn investoima kone Olsalta on reunalistoi-
tuskone Format4 Tempora. 

- Nyt täytyy todeta, että tällä koneella reunanauhoituksesta on 
tehty mahdollisimman nopeaa, helppoa ja tehokasta. Tällä mal-
lilla onnistuu työkappaleiden reunanauhoitus aina 60 mm as-
ti, Ylinen sanoo.

- Kun ollaan tekemässä yli 200 neliön messuosastoa, johon piir-
rettyjä, työstettyjä, maalattuja ja koottuja osia on yli 1000, on 
aika tärkeää, että osat tulevat joutuisasti, Tuomas Anttila sanoo.

Toimitusta verstaalle Olsan tiloista odottaa leveänauhahioma-
kone ja prässi on saapumassa tehtaalta Porvoosen, eli tuotan-
non tehostaminen jatkuu.

Teksti: Tuula Uitto, kuvat Tuula Utto ja Dream Factory

Kuva: Nanso / I love Me -messut

Dream Factory Oy puusepänverstas laajeni ja investoi uusiin koneisiin.
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u  Puusepänteollisuuspäivä

Lahden Seudun Puumiehet 
järjestivät toisen kerran Puu-
sepänteollisuuspäivän puuse-
pänteollisuuden yrityksille ja 
yrittäjille. Tilaisuus oli järjes-
tyksessään toinen, sillä en-
simmäisen kerran vastaava ti-
laisuus järjestettiin Lahdes-
sa kaksi vuotta sitten. Päivän 
aikana kahdeksassa työpajas-
sa yritykset esittelivät tuottei-
taan ja palvelujaan kutsutuil-
le yrittäjäasiakkailleen. Päivän 
aihe oli kilpailukyky ja tuotta-

vuus Suomen puusepänteolli-
suudessa, ja työpajojen aiheet 
olivatkin rakentuneet sen mu-
kaan. Työpajoissa kuultiin tek-
nologian viimeisimmät uutiset. 
Työpajoissa uusinta uutta esit-
telivät Awutek, ER-Pahvityö, 
Eurotec, Innomac, Penope Pro-
jecta, Terätoimitus Lehtinen ja 
Vertex Systems. Lisäksi työpa-
jojen tauolla oli mahdollisuus 
tutustua tuote-esittelyihin. Päi-
vä oli tiivis paketti alan ajan-
kohtaisista aiheista. Jossain 
mielessä aika loppui jopa kes-
ken. Ihan kaikkiin työpajoihin 
ei päivän aikana ehtinyt osal-
listumaan, jos aikoi kuunnella 
koko esittelyn. 

Työpajojen aiheet ra-
jattiin ajankohtaisiksi

Työpajojen aiheet oli rajattu 
päivän aiheen - kilpailukyky ja 
tuottavuus Suomen puusepän-
teollisuudessa - mukaiseksi. 
Eri yritykset olivatkin käsitel-
leet aiheitaan varsin napakas-
ti. Awutekin työpajassa esitte-
lyssä oli koneiden ja tuotan-
non verkotus, joka tuo läpinä-
kyvyyttä tuotantoon. 

ER-Pahvityö oli tuonut uusim-
pia esimerkkejä mittatilaus-
pakkausten brändäykseen. 

- Digitaaliset painokoneet anta-

vat uuden mahdollisuuden eri 
pakkausten brändäämiseen, 
toimitusjohtaja Heikki Erka-
mo kertoo. Aloituskustannuk-
set ovat pienet ja se mahdol-
listaa myös pienten sarjojen 
edullisen painatuksen.

Eurtotec toi esityksessään laa-
jasti esiin tuottavuuden ja kil-
pailukyvyn parantamisen ko-
neinvestointien ja tuotantome-
netelmien avulla. Aluemyyn-
tipäällikkö Heikki Koskinen 
sanoi, että laajat ja vuosia jat-
kuneet päämiessuhteet Eu-
rooppaan antavat Eurotecille 
mahdollisuuden tarjota monia 
eri ratkaisuja asiakkailleen.

- Pisin päämiessuhteemme on 
yli 40 vuotta, Heikki Koskinen 
muistelee.

Aiheina kilpailukyky 
ja tuottavuus

Innomac  Oy toimitusjohtaja 
Pasi Vuohelainen, tuotepäälliköt 
Jani Vähäsilta ja Kai Nurminen.

Projecta Oy tuotepäällikkö Jukka 
Nevavuo, myyntijohtaja Sebastian 
Tamminen ja Petri Leivonen.
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Innomac esitteli omassa työ-
pajassaan napakasti kymme-
nen asiakastarinaa tuottavuu-
desta. Konkreettiset asiaka-
sesittelyt olivat mielenkiintoi-
sia ja toivat hyvin esiin, miten 
eri investoinnit ovat vaikutta-
neet yrityksen tuottavuuteen 
ja kilpailukykyyn.

Penopen työpajaosuudesta 
huolehti huoltopäällikkö Jesse 
Tähtinen. Kun aihe oli digitali-
soinnin mahdollisuudet tuotan-
non ja kunnossapidon tehos-
tamiseksi, oli Tähtinen omal-
la vahvuusalueellaan.

- Jotta asiakkaamme voi va-
paasti keskittyä tuotteidensa 
kehittämiseen, valmistamiseen 
ja myymiseen, meidän tehtä-
vämme on huolehtia siitä, et-
tei kalliita tuotantokatkoksia 
pääse syntymään, Jesse Täh-
tinen sanoi. Tähän sisältyy täy-
dellinen vastuunotto kaikista 
puuntyöstökoneiden toimituk-
sistamme, hän antoi palvelu-
lupauksen. Penopen digitaali-
nen järjestelmä on Sophia.

Projectan työpajassa käytiin 
konkreettisesti läpi automaat-
tivarastojen mahdollisuudet, 
kun halutaan tehostaa varas-
ton toimintaa ja tilankäyttöä.

- Automaattivarastointijärjes-
telmää käytetään työkappalei-
den puskurointiin ja lajitteluun 
sahausta varten. Erilaiset ma-
teriaalit viedään ja haetaan va-
rastosta, järjestetään tai siirre-
tään liitetyille koneille nopeas-
ti, tarkasti ja täysin automaat-
tisesti, esitteli tuotepäällikkö 
Jukka Nevavuo. Automaatti-
varasto pitää varastokirjanpi-
don ajantasaisena.

Terätoimitus Lehtisen työpa-
jan aihe oli tuottavuuden pa-
rantaminen terätekniikalla. 
Päivän aikana käytiin läpi te-
rän vaikutusta työstöaikaan, 
aseteaikaan ja materiaalihuk-
kaan esimerkkitapausten avul-
la. Toimitusjohtaja Jarmo Leh-
tinen muistutti terien kunnon 
tarkastamisesta säännöllisesti.

- Usein uutta terää tilataan kii-
reellä silloin, kun sen huoma-
taan olevan tylsä, Lehtinen sa-
noo. Tästä virisi vilkas keskus-
telu siitä, kuinka paljon yhdel-
lä terällä voi ajaa, ennen kuin 
se tylsyy.

- Se totta kai riippuu siitä, mi-
tä puuta tai levyä ajetaan. Yk-
si tapa seurata terän käyttöä 
on virtamittari, mutta kokeile-
malla se optimaalinen tila ta-
pauskohtaisesti löytyy, Lehti-
nen jatkaa.

Vertex Systems Oy:n työpajalla 
aiheena oli digitalisoinnin hyö-
dyntäminen. Vertex G4InD - 
ohjelmisto soveltuu erinomai-
sesti kalusteen suunnitteluun. 
Se on helppokäyttöinen, suo-
malainen 3D -kalustesuunnit-
teluohjelmisto projekti- ja eri-
koiskalusteiden sekä huoneka-
lujen valmistajille.

- Ohjelma muokkaa kalusteet 
kohteisiin sopivaksi ja siirtää 

osien tiedot suoraan työstöko-
neelle, Vertexin myyntipäällik-
kö Petri Rinta-Opas esitteli.

Tuote-esittelyt täy-
densivät päivän antia
Reilu kymmenen yritystä oli 
tullut esittelemään tuotteitaan 
päivän esittelyalueelle. Työpa-
jojen tauolla oli mahdollisuus 
tutustua tuote-esittelijöiden 
osastoihin ja tuotteisiin. Esit-
telijöinä oli niin ohjelmistojen, 
helatoimittajien, materiaali-
toimittajien kuin pintakäsitte-
ly-yritystenkin edustajia.  Päi-
vään osallistui 100 henkeä.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Aiheina kilpailukyky 
ja tuottavuus

Hollolan Viilu ja 
laminaatti yrittäjä  

Janne Kuokkanen ja 
toimitusjohtaja Jukka 

Vuoriheimo.

Marron Wood Finland Oy 
toimitusjohtaja Juha Suninen, 
myyntipäällikköt Jarmo Aalto 

ja Martti Suninen.
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Find out more:  
https://www.hettich.com/ 
short/0edd67

Then the best is perfect for you: a powerful platform with a thin drawer side.  
Pure in design, incredibly adaptable in form, function and material.

AvanTech YOU. As individual as you.

Do you love design?



17WWW.PUUVIESTI.FI

Palkinto luovutettiin lauantaina 8.2.2020 
Suomen Sahayrittäjät ry:n perinteisessä 
iltagaalassa. Vuoden Sahayrittäjä 2019 
palkinnon saaja, Mänttä-Vilppulassa toi-
miva Tamminiemen Saha ja Höylä, on 
Suomen vanhimpia, ellei jopa vanhin sa-
ha-alan yritys. 
Tammikosken rannalla mylly oli jauhanut 
viljaa 1800 -luvun alkupuolelta lähtien, 
ja ensimmäinen lauta irtosi vesivoimalla 
toimivan sahan terästä jo vuonna 1917. 
Maatalouden lisäelinkeinona toiminut sa-
haus muuttui päätoimiseksi 1970 -lu-
vulla, jolloin nykyisen yrittäjän isä Seppo 
Tamminiemi teki päätöksen luopua maa-
taloudesta sekä myllytoiminnasta ja päät-
ti keskittyä pelkästään sahaus- ja höyläys-
toimintaan. 
Marko Tamminiemi, 50-vuotta on perin-
teikkään yrityksen neljäs sukupolvi. Yrittä-
jän vetovastuu alkoi hänen osaltaan 1993, 
jolloin sahateollisuusteknikon paperit oli-
vat tuoreena taskussa.
- Pienestä pojasta pitäen olen saanut sa-
halla työskennellä, ja veri veti jatkamaan 
perheyritystä eteenpäin, muistelee Marko 
Tamminiemi. Tamminiemen Saha ja Höy-
lä tunnetaan yrityksenä, jonka tuotevali-
koima on kohtuullisen runsas.
-Perinteinen malli meillä on ollut, että mm. 
listat, lattialaudat, paneelit ja ulkoverhous-
laudat löytyvät varastosta asiakkaalle mu-
kaan. Viime vuosina olemme panostaneet 
vahvasti myös pelkkahirsien tuotantoon. 
Hirsirakentaminen on vahvassa kasvussa 
ja kysyntää pelkkahirsille tuntuu olevan, 
kertoo Marko.

Pelkkahirsien myynti näyttelee Tamminie-
men Sahan ja Höylän liikevaihdosta nykyi-
sellään jo yli kolmannesta.Raaka-aineen, 
eli tukkien hankinta-alue yrityksellä on 
pieni. Valtaosa tukeista ostetaan suoraan 
paikallisilta metsänomistajilta, ja jonkin 
verran puuta hyödynnetään myös omista 
metsähakkuista.
- Kaksi vuotta sitten olimme Suomen Sa-
hayrittäjät ry:n ensimmäinen jäsenyritys, 
joka otti käyttöön Lähipuu®-tuotemerkin. 
Meille ja asiakaskunnallemme on tärkeää, 
että jalostamamme ja myymämme saha-
tavara on laadukasta ja tehty mahdollisim-
man pienellä hiilijalanjäljellä, hän jatkaa. 
- Lähipuu® – tuotemerkin käyttö yrityksen 
toiminnassa ja tuotteissa antaa kuluttajal-
le varmuuden kotimaisesta, turvallisesta 
sekä ympäristöystävällisestä tuotteesta, 
ja nykyään sillä on todella suuri merkitys, 
muistuttaa Tamminiemi.
Tamminiemen Saha ja Höylä katsoo tu-
levaisuuteen luottavaisesti. Yrityksen 103 
toimintavuotta talouden nousuineen ja 
laskuineen on tarjonnut jokaiselle yrittä-
jäsukupolvelle omanlaistaan, joskus jopa 
haasteellista toimintaympäristöä.
- Nyt näyttää sille, että puurakentami-
sen nousukausi on tuloillaan. Puun mer-
kitys ja arvostus asumisterveellisenä ra-
kennusmateriaalina on saanut jopa julki-
sen rakentamisen kallistumaan puuvaihto-
ehdon puolelle. Uskon, että juuri alkanut 
uusi vuosikymmen voi olla puurakenta-
misen vuosikymmen. Toivottavasti myös 
kuntien rakennushankkeista päättävät ta-
hot ymmärtävät aluetaloudellisen merki-

tyksen, kun rakennusmateriaalien hankin-
noista päätetään, muistuttaa ja ”vinkkaa” 
arvoituksellisesti, juuri palkittu sahayrittä-
jä Marko Tamminiemi.

Tamminiemen Saha ja Höylä 
Mänttä-Vilppulasta sai vuoden 
2019 Sahayrittäjä – palkinnon

Suomen Sahayrittäjät ry painotti 
Vuoden Sahayrittäjä 2019 valin-
nassaan Tamminiemen Sahan ja 
Höylän pitkäjänteistä ja aktiivis-
ta kehitystyötä yritystoiminnas-
sa. Uusien tuotteiden, innovaa-
tioiden ja markkinointikanavien 
myötä yritys on nostanut toimin-
nallaan pienten saha-alan yritys-
ten tunnettuutta ja painoarvoa. 
Ympäristöasioihin sitoutumi-
nen on Tamminiemen Sahalla ja 
Höylällä erinomaisella tasolla.
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ER-Pahvityö Oy LEPPÄVIRTA
Tervonlammentie 6, 79100 Leppävirta • Puh. 050 359 6565

ER-Pahvityö Oy LAHTI
Lemminkäisenkatu 5-7, 15210 Lahti • Puh. (03) 730 2215

LAADUKAS TUOTE TARVITSEE  LAADUKKAAN PAKKAUKSEN

SUUNNITTELEMME

VALMISTAMME 
PAKKAUKSET

PAINAMME

OLEMME 
EKOLOGINEN JA 

KOTIMAINEN
Kotimaisuus on meille tärkeä arvo, 
ja siksi valmistammekin ympäristö-

ystävällisiä pahvituotteita vain 
kotimaisista raaka-aineista.

 Lähes 100 prosenttisesti 
kierrätettävä tuote! 

ER-Pahvityö on Lahdessa ja Leppä-
virralla toimiva aaltopahvin jatkoja-
lostukseen ja piensarjatuotantoon 
erikoistunut perheyritys.

Meillä on oma tuotanto. Kerro meille 
mitä pakkaat ja mitä pakkaukseltasi 
toivot, niin me kerromme sinulle, 
miten saat parhaan mahdollisen 
pakkauksen ER-Pahvityöltä.

Kerro tai tuo malliksi tuote, josta näemme: 
tuotteen muodon ja painon.
Lisäksi kerro pakkauksen käyttötarkoitus, sillä näin 
pystymme kertomaan sinulle mikä olisi paikkauksellesi paras 
vaihtoehto, jotta tuote menee ehjänä ja laadukkaasti perille. 
Suunnittelemme sinulle parhaan mahdollisen pakkauksen 
tarpeittesi mukaan.
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ER-Pahvityö Oy LEPPÄVIRTA
Tervonlammentie 6, 79100 Leppävirta • Puh. 050 359 6565

ER-Pahvityö Oy LAHTI
Lemminkäisenkatu 5-7, 15210 Lahti • Puh. (03) 730 2215

LAADUKAS TUOTE TARVITSEE  LAADUKKAAN PAKKAUKSEN

BRÄNDÄÄMME

PAINAMME

Myyntipakkauksiin saat 
painatuksia ja viimeistelyitä.

Me voimme myös varastoida suuren kertatilauksen eriä puolestasi 
ja toimittaa tehokkaaksi käyttöösi saumattomasti silloin, kun niitä 
tarvitset.

AUTAMME ARKISTOIMAAN
Leppävirran tehtaallamme on aloitettu tämä vuosi käynnistämällä 
uusien tuotteiden valmistus: teemme arkistointikansiota ja 
-laatikoita erityisesti pitkäaikaiseen arkistointiin. 
Materiaaleina käytetään kotimaista Pankaframe-kartonkia,
jonka arkistokelpoisuus on 100 vuotta, tai voimapahvia, 
jonka arkistokelpoisuus on 50 vuotta.

VARASTOIMME

OLEMME 
EKOLOGINEN JA 

KOTIMAINEN
Kotimaisuus on meille tärkeä arvo, 
ja siksi valmistammekin ympäristö-

ystävällisiä pahvituotteita vain 
kotimaisista raaka-aineista.

 Lähes 100 prosenttisesti 
kierrätettävä tuote! 
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Aikuiskoulutuksen kautta uuteen ammattiin:

Käden taidot vihdoin omaan 
käyttöön omassa verstaassa
Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä on 
kaksi vuotta toiminut Heli Saarimaan pe-
rustama yritys Puusepänliike PuunHeli-
nää, joka toteuttaa perinteitä kunnioitta-
en kaikenlaiset puusepäntyöt.  
- Puusta tekeminen on aina ollut lähel-
lä sydäntäni, sanoo Heli Saarimaa. Meni 
kuitenkin vuosia, ennen kuin kotiseudul-
leen paluumuuttanut Heli ryhtyi alalle, jo-
hon hänellä oli lahjoja jo koulun teknisen 
työn tunneilla. Nuorena hän nikkaroi kai-
kenlaista, eikä ihan pientäkään, koiranko-
pista pihasaunaan.
- Valitsin tekniset työt käsitöiden sijaan jo 
nuorena, mutta sitten ajauduinkin maa-
taloustöiden pariin, hän kertoo. Maata-
louslomittajana ja lypsykarjatilan emän-
tänä vierähtikin vuosia, kunnes hän ter-
veyssyistä uudelleen kouluttautui. 
- Minusta tuli ensin merkonomi ja tein 
lopputyön Ylivieskan Raudalle, jossa olin 
ollut pari kesää töissä, hän kertoo. Sen 
jälkeen Heli Saarimaa sai vakituisen työ-
paikan RaisioAgrossa. 
- Vantaalla työhaastattelureissulla kä-
vin samalla kouluhaastattelussa Vantaan 
Varian oppilaitoksessa, jonka mainoksen 
olin nähnyt jo kesällä netissä, hän jatkaa. 
- Tunsin tulleeni kotiin ja puu materiaali-
na tuntui tutulta, hän sanoo.  

Yrittäjäksi kotimaisemiin
Oman yrityksen hän perusti vuonna 

2017, valmistuttuaan puuartesaaniksi. 
Konekannan hän sai ostettua Raahes-
ta eläkkeellä jäävältä puusepältä. Oman 
teollisuushalli löytyi kuitenkin lapsuu-
den maisemista Pyhäjärven rannan tun-
tumasta. 
- Palaset loksahtivat paikoilleen. Halusin 
takaisin maalle, kaipasin järveä ja ava-
ruutta, hän sanoo. Vaikka monet koittivat 
vakuuttaa, ettei Vantaalta kannata muut-
taa pohjoiseen, sillä asiakkaat ovat tääl-
lä lähellä.
- Lähellä ne ovat täälläkin, kuljetukset 
vievät ja tuovat tavaraa. Ja tästä on va-
jaan 200 km päässä monta kuntaa. Ko-
tiseudulle muuttamista puolsi myös se, 
että kylällä oli jäämässä eläkkeelle puu-
seppä, jonka liiketoiminta oli myytävänä.
- Emme sitten kuitenkaan päässeet yksi-
mielisyyteen hinnasta, joten päädyin lo-
pulta perustamaan ihan oman yrityksen, 
Heli Saarimaa kertoo. Vanhaan autotal-
liin rakentui näin yritys, jossa oli perus-
koneet paikoillaan.

Maaseutuyrittäminen
kannattaa
Yrityksen sijoittumista maaseudulle puol-
si sekin, että pystyi anomaan investoin-
teihin Euroopan Union Leader-rahaa, jon-
ka tuen osuus oli toteutuneista kuluista 
35 prosenttia, mikä oli mahdollista hakea 
käytettyjen koneiden hankintaan.

- Olisin saanut tukea tähän tonttiinkin, 
mutta sen olin jo ehtinyt hankkimaan, 
Saarimaa nauraa. Haaveissa on raken-
taa tontille oma talo, jonka terassilta on 
suora näkymä Pyhäjärven rantaan.
- Täällä on tilaa hengittää ja ideoida, en 
viihtyisi teollisuusalueen keskellä, jos-
sa on halli hallin vieressä, Saarimaa sa-
noo. Maaseudulla on Saarimaan mielestä 
myös positiivista yrittäjähenkeä.
- Autamme täällä toinen toistamme tii-
missä ja tukien, hän toteaa. 

Materiaali on tärkein 
- Käytän sekä annan kotimaisille puu-
lajeille niille kuuluvan arvon. Suomalai-
set puulajit vaahtera, koivu, leppä, saar-
ni, jalava, tammi ja sekä useat havupuut 
ovat suosikkimateriaalejani. Suunnittelen 
kaikki projektit yksilöllisesti ja asiakkaan 
toiveiden mukaan. Kaikki työt teen asiak-
kaan pienempiäkin toiveita noudattaen, 
hän kertoo. Töitä on niin paljon kuin eh-
tii tekemään.
- Viimeksi meni 10 hengen ruokapöytä 
Tamperelle, Saarimaa jatkaa. Vuosi sitten 
kassatiksi Ouluun. Pieni yritys voi tarjota 
joustavuutta ja yksilöllistä palvelua asi-
akkaiden vaihtelevien tarpeiden mukaan. 
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Heli Saarimaan mukaan maaseudulla on 
enemmän tilaa hengittää, ideoida ja yrittää.

u  Puusepän esittely
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Kuhmolaisella opettaja Sanni Homasella 
oli vuosien ajan haave omasta yritykses-
tä. Vuonna 2016 hän perusti Sannincon, 
joka tarjosi kahvilapalveluita lomien aika-
na. Idea puukoruista kypsyi kuitenkin koko 
ajan mielessä. Reilu vuosi sitten Homanen 
otti työstä vapaata yrityksen kehittämisek-
si. Parhaillaan hän opiskelee markkinoin-
tia suorittamalla liiketoiminnan ammatti-
tutkintoa oppisopimuksella.
Homasen tytär Santra Huotari opiskeli en-
sin tekstiilimuotoilua ja sen jälkeen käsi-
työn opettajaksi. Hän työskentelikin val-
mistuttuaan opettajana. Yrittäminen kui-
tenkin kiinnosti, ja viime vuonna hän seu-
rasi äidin esimerkkiä ja perusti Desantran.
Kumpikin suunnittelee ja myy vanerista 
valmistettavia korva- ja kaulakoruja. Puun 
he valitsivat raaka-aineeksi sen ekologi-
suuden ja aitouden vuoksi. Vanerin laser-
leikkaus tapahtuu alihankintana, joka os-
tetaan naapurikaupungista Lieksasta. Ko-
rujen kokoaminen on käsityötä, jonka yrit-
täjät tekevät itse.

Kivijalkakauppa
kertoo aitoudesta
Äiti ja tytär toteavat olevansa tavallaan kil-
pailijoita, mutta käytännössä he täydentä-
vät toisiaan. Messuilla ja myyntitapahtu-
missa on oltu yhdessä. Suunnitelmissa on 
myös osallistuminen kansainvälisille mes-
suille. Kummallakin on oma verkkokaup-
pa, mutta niiden avaamisessa tehtiin tii-
vistä yhteistyötä. 
Asiakkaita palvelee Kuhmon keskustassa 
yhteinen myymälä. Kivijalkakauppa toimii 
tuotteiden showroomina, ja sillä on yrittä-
jille suuri merkitys.

- Turistit haluavat ostaa paikallisia ja käsin 
tehtyjä tuotteita. Laatua arvostetaan tuon-
tirihkaman sijasta. Kivijalkakauppa vah-
vistaa viestiä, että tuotteemme ovat aitoja 
ja lähellä valmistettuja, Homanen sanoo.
Koruilla on myös useita jälleenmyyjiä. 
Tuotteita voi ostaa esimerkiksi Kakslautta-
sen, Hossan, Ukko-Kolin ja Syötteen kan-
sallispuistojen myymälöistä.
Alan kilpailu on kova.
- Meidän tuotteemme ovat sellaista arki-
designia, johon ihmisillä on varaa, Homa-
nen tiivistää.

Design-tuote 
tarvitsee tarinan
Koti Lentuan rannalla, metsän keskellä on 
inspiroiva ympäristö. Luonto on ehtymä-
tön vaikutteiden lähde, josta naiset am-
mentavat ideoita. Myös myyttiset tarinat 
ja uskomukset saavat koruissa elämän. 
Design-tuotteissa tarinoilla onkin yrittäji-
en mielestä tärkeä tehtävä. 
Sanni Homasen ensimmäisten korujen ai-
heisiin, kuukkeliin ja joutseneen, liittyi en-
tisaikaan paljon uskomuksia.
- Muinaiset suomalaiset kutsuivat kuuk-
kelia sielunlinnuksi. Uskottiin, että met-
sämiehen sielu siirtyy kuoleman jälkeen 
kuukkeliin. Suomen kansallislintu, laulu-
joutsen, oli entisaikaan pyhä lintu ja puh-
tauden vertauskuva.

Ekologisuus on tärkeä
Yrittäjien tarkoituksena on jatkossa hyö-
dyntää vanerin lisäksi muutakin puuma-
teriaalia. Yksi mahdollisuus ovat Kuhmon 
puutuoteteollisuudessa syntyvät sivutuot-
teet. Yrittäjien suunnitelmissa on tehdä 

korujen lisäksi tuotteita muihinkin käyt-
tötarkoituksiin. Santra Huotari pohtii par-
haillaan esimerkiksi pienhuonekalujen 
suunnittelemista.
Arvot kuitenkin säilyvät.
- Tärkeää on tuotteiden ja koko ketjun ai-
to alkuperä, eettisyys ja ekologisuus, San-
ni Homanen korostaa.
Teksti: Tuulikki Huusko

Puun aitous ja ekologisuus 
inspiroivat koruyrittäjiksi

Sanni Homasen suunnittelemassa korussa on 
laskeutumassa oleva kuukkeli. Mallina on ollut 
luontokuvaaja Ville Heikkisen valokuva.

Sanni Homasella 
(oik.) ja Santra 
Huotarilla on Kuhmossa 
yhteinen myymälä. Se toimii korujen showroomina. 
Myymälästä löytyy muitakin tuotteita, esimerkiksi 
kahdesti vuoden luontokuvaajaksi valitun kuhmo-
laisen Ville Heikkisen kuvista tehtyjä canvas-tau-
luja ja sisustustyynyjä.

Santra Huotarin 
kohderyhmänä ovat 
erityisesti nuoret ai-
kuiset. Korujen aiheet 
kumpuavat luonnosta 
ja tarinoista. Kuvassa 
on koru, jonka nimi on 
Leaves.
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Elja Pyykkö Vuoden 
Käsityömestari 2019
Saadessaan kutsun Mestarikillan mes-
tarimöötti -tapahtumaan, Elja Pyyk-
kö Hienopuusepäntyö Elmwood Ky, oli 
vielä sitä mieltä, ettei osallistu tänä-
kään vuonna tapahtumaan. Kun sit-
ten hallituksen jäsen Sami Hasila soit-
ti ja vihjaisi, että kannattaa tulla, hän 
päätti kuitenkin vaimon kanssa osal-
listua juhlaan. 

- Ajatuksena oli tuolloin se, että var-
maan siellä kannettiin huolta nuorem-
pien mestarien osallistumisaktiivisuu-
desta. Yllätys oli sitä suurempi, kun 
Antti ja Airi Soljan säätiön Kannus-
tusstipendin valinnan vuoro tuli, alkoi-
vat huomionosoituksen perustelut tun-
tua kovin tutuilta.

- Puusepän arki on usein aika yksinäis-
tä ja kovaa puurtamista, sekä taiste-
lua jaksamisen ja toimeentulon kans-
sa, Pyykkö pohtii. Puusepänarkea Elja 
Pyykkö on elänyt jo 20 vuotta. Hieno-
puusepäksi Heinolasta vuonna 1999 
ja puuseppämestarin erikoisammatti-
tutkinnon hän suoritti 2002. Pian sen 
jälkeen hän aloitti itsenäisenä puusep-
pänä kahden opiskelukaverinsa kanssa 
perustamalla osuuskunnan. Oman yri-
tyksen hän perusti vuonna 2006 ja täl-
lä hetkellä yritys toimii Kangasalla teol-
lisuusalueella vuokratiloissa puuseppä-
mestari Eetu Tinganderin kanssa.

Elmwood valmistaa mittatilaustyönä 
kokopuiset puusepäntyöt. 

- Haluamme valmistaa korkeatasoisia 
tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta 
toiselle, Pyykkö sanoo.

- Lähtökohtana on, että palvelem-
me asiakkaita yksilöllisesti ja teemme 
työmme asiakkaiden toiveiden mukai-
sesti, hän jatkaa. Töitä tällä saralla on 

riittänyt. Jonkin verran Elmwood te-
kee myös alihankintaa. Vaikka haas-
teita, lähinnä taloudellisia haasteita on 
ollut, Pyykkö kokee vahvasti olevansa 
omalla alallaan.

- Käsityöläinen on vain sellainen mie-
lenlaadultaan, ettei edes tilinpäätös 
horjuta uskoa omaan osaamisen ja ke-
hittymisen ja aikaansaannosten luo-
maan mielihyvään ja tyydytyksen tun-
teeseen, hän sanoo. Lisäksi asiakkai-
den antama palaute tehdystä työstä on 
suuri voimavara.

- Ympäristön toive jatkaa valitsemallani 
tiellä on ilmeisen vahva, ainakin huo-
mionosoituksesta päätellen, hän tote-
aa. Huolta Pyykkö kantaa myös tule-
vien puuseppien riittävyydestä.

- Heinolan hienopuuseppäkoulutus 
lakkautettiin, joten puusepillä ei oike-
astaan ole enää jatkokoulutuspaikkaa, 
mikä on huono juttu, hän sanoo. Se-
kä Elmwoodille että Mestaripuuseppä 
Tinganderille tulee myös paljon nuoria 
puuseppiä harjoitteluun.

- Osaamisen taso on välillä sitä luok-
kaa, että tuntuu ettei oppilaille opeteta 
edes perustaitoja, mestaripuusepät ih-
mettelevät. Taitavien puuseppien töitä 
tarvitaan myös tulevaisuudessa, vaikka 
osaajat vähenevät, he uskovat.

- Koko ajan tarvitaan erikoiskalustei-
ta, mittatilaustöitä ja jatkojalostusta, 
Pyykkö toteaa. Ala ei ole häviämässä 
mistään, ja auringonlaskun alasta pu-
huvat ne, jotka eivät tiedä, mistä pu-
huvat.

Teksti ja kuva: Tuula Uitto
Kuva: Elja Pyykkö 

Tampereen Mestarikilta Ry
Tamperelaiset Käsityömestarit pe-

rustivat Tampereen Käsityö- Ja Tehdasyhdistyksen vuonna 1868. En-
simmäinen puheenjohtaja oli Färjärimestari Henrik Liljeroos. Itsenäisek-
si yhdistykseksi Tampereen Mestarikilta Ry rekisteröitiin vuonna 1956. 
Kilta toimii eri ammattikuntia yhdistävänä yhdistyksenä.

Elja Pyykkö verstasta 
koristavat arvokkaat 
kunniakirjat. Mestaripuu-
sepän ja vuoden Käsi-
työmestarin työ saattaa 
olla pieni eteisen penkki, 
koko asunnon kattava 
puinen sisustus kalus-
teineen tai jotain siltä 
väliltä. Kaikki onnistuu.
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Elja Pyykkö Vuoden 
Käsityömestari 2019 Suomalaiset haluavat lisää tuulivoimaa. 

Tänään julkaistun Energiateollisuuden 
vuosittaisen Energia-asenteet -kyselyn 
mukaan 83 prosenttia suomalaisista ha-
luaa lisää tuulivoimaa Suomeen. Tuulivoi-
man kannatus on noussut kahden kulu-
neen vuoden aikana yhdeksällä prosen-
tilla, samalla kun tuulivoimaa vähemmän 
haluavien määrä on laskenut.

Tuulivoiman kannatuksessa liikutaan nyt 
samoissa luvuissa kuin vuosikymmenen 
alkupuolella, kun tuulivoimarakentami-
nen alkoi Suomessa suuremmassa mit-
takaavassa. Tuulivoima on arkipäiväisty-
nyt ja tullut tutuksi suomalaisille, sillä yhä 
useammassa kunnassa on jo toiminnassa 
olevia tuulivoimaloita.

- On hienoa nähdä, että tuulivoimaraken-
tamisella on suomalaisten selkeä tuki ta-
kanaan. Huomattavaa kyselyn tuloksissa 
on, että korkeiden kannatuslukujen lisäk-
si tuulivoimaa vähemmän haluavien mää-

rä on laskenut vuosi vuodelta, ja enää nel-
jä prosenttia suomalaisista haluaa vähen-
tää tuulivoiman määrää Suomessa. Tuu-
livoima on edullisin tapa rakentaa uutta 
sähköntuotantokapasiteettia ja uskon, et-
tä markkinaehtoisen rakentamisen käyn-
nistyminen näkyy myös tuulivoiman kan-
natusluvuissa. Samaan aikaan ilmaston-
muutoksen hillitseminen vaatii nopeita 
toimenpiteitä. Mielestäni viesti päättäjien 
suuntaan on tuulivoiman osalta kirkas, 
summaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen 
toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa noin 
700 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa, 
joiden kokonaiskapasiteetti oli 2041 me-
gawattia. Kuluneen vuoden aikana uusia 
tuulivoimaloita on rakennettu yli parin 
sadan megawatin edestä. Vuoden 2019 
tuulivoimatilastot julkaistaan tammikuun 
2020 aikana.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Tuulivoiman kannatus 
jatkaa kasvuaan Suomessa

Tuulivoima - Puhdasta, 
edullista, suomalaista.
Suomen Tuulivoimayhdistys 
ry (STY) on tuulivoima-alan 
edunvalvontajärjestö, joka ko-
koaa yhteen tuulivoima-alasta 
kiinnostuneita yksityishenki-
löitä, yrityksiä ja muita taho-
ja. Vuonna 1988 perustettu 
yhdistys jakaa tietoa, ja tukee 
tuulivoima-alan kehitystä ja 
toimintaa Suomessa. STY:llä 
on yli 140 yritysjäsentä ja noin 
200 henkilöjäsentä, joiden 
yhteinen tahtotila on edistää 
tuulivoimarakentamista. Yri-
tysjäsenet edustavat lukuisia

PRO RATKAISUT 
TEOLLISUUDELLE 

JA TEKIJÖILLEprojecta.fi

Tule tutustumaan messuilla 
Homagin juhlavuoden  

uutuuksiin ja tarjouksiin!

60 vuotta

elumatecin osastolla esillä kahdeksan 
konetta. Lisäksi esitellään eluCloud- 
ohjelmistoratkaisua, jonka ansiosta  

prosesseja voidaan optimoida.
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Hirsitaloteollisuuden kokonaistilanne on 
hyvä, arvioi Hirsitaloteollisuus ry:n halli-
tuksen jäsenenä ja puheenjohtajana pit-
kään toiminut Esko Rintamäki. Järjestön 
kunniapuheenjohtajana hän seuraa toimi-
alan kehitystä tiiviisti.

- Tuote on kunnossa, yritykset kehittävät 
toimintaansa ja toimialalla on tälläkin het-
kellä suuria investointeja käynnissä. Ala 
uskoo tulevaisuuteen, hän tiivistää.

Hirren käyttö rakentamisessa on ajan 
mittaan vaihdellut. 1940-luvulle saakka 
maaseudulla lähes kaikki asuintalot teh-
tiin hirrestä ja kaupungeissakin kolmas-
osa. Sotien jälkeen hirsi väistyi betonin 
ja rankarakenteisten talojen tieltä. Aallon-
pohja oli 1970-luvulla, jolloin kuitenkin 
mökki- ja rantarakentaminen piti kysyn-
tää yllä. 1980-luvulla loma-asuntojen ra-
kentaminen oli vilkasta. 

1990-luvun alun lamassa kotimaan ky-
syntä sukelsi. Ala sai apua viennistä, esi-
merkiksi Saksasta, sillä markan arvon kel-
lutus paransi hintakilpailukykyä. Yrityksil-
le vienti aiheutti suuren kehityssysäyksen. 

- Vientimarkkinoiden vaatimukset olivat 
kovat. Talotehtaiden ja kaikkien alihank-
kijoiden laadun ja toimitusvarmuuden pi-

ti olla kunnossa, Esko Rintamäki kuvaa 
tilannetta.

Ulkomaille tehtiin suuria rakennuksia, esi-
merkiksi hotelleja. Kohteiden vaativuus 
heijastui myös suunnitteluun, joten sitä-
kin piti kehittää.

Massiivihirsi on 
energiatehokas

2010-luvulla energiatehokkuusmääräys-
ten valmistelu aiheutti huolia. Uhkana oli, 
että hirrelle olisi tullut niin kova lisäeris-
tysvaatimus, että sen kilpailukyky olisi ro-
mahtanut.

- Epävarmuus vaikeutti tulevaisuuden 
suunnittelua, Rintamäki kertoo.

Ala tiivisti yhteistyötä, Hirsitaloteollisuus 
ry osallistui lukuisiin tutkimushankkeisiin 
ja yritykset toteuttivat tuotekehitysprojek-
teja.

- Tärkeää oli saada myös keskusteluyh-
teys virkamiehiin. Tosiasioiden esittämi-
nen vaikutti heidän suhtautumiseensa, 
Rintamäki toteaa.

2018 voimaan tulleet energiatehokkuus-
määräykset mahdollistivat edelleen mas-
siivihirren käytön ulkoseinärakenteissa il-

man lisäeristystä. Olennaista oli raken-
nuksen koko elinkaaren tarkastelu pelkän 
seinärakenteen sijasta.

- Massiivihirsi on hyvin energiatehokas ja 
vähähiilinen, kun otetaan huomioon ko-
ko elinkaari alkaen raaka-aineesta valmis-
tukseen ja rakennuksen loppukäyttöön as-
ti, Rintamäki muistuttaa.

Rintamäki kannustaa jatkamaan kehittä-
mistä. Tärkeää on myös pyrkiä erottautu-
maan, hän muistuttaa. 

Nykyistä ilmastokeskustelua Rintamäki 
pitää kovin tunnepitoisena.

- Uusiutuvana ja hiilidioksidia sitovana 
materiaalina hirsi on keskustelussa vah-
voilla. Täytyy vain pitäytyä faktoihin ja pi-
tää tuotteen laatu korkeana.

Hirsi palaa kaupunkiin
Hirsi on palaamassa myös kaupunkiin, sil-
lä kaavoittajien suhtautuminen on entis-
tä suopeampaa. Ala on tehnyt paljon jal-
katyötä välittäessään tietoa kaavoittajille. 
Samaan aikaan yritykset ovat suunnitel-
leet kaupunkiin soveltuvia talomalleja ja 
kehittäneet teknisiä ratkaisuja kaupunki-
rakentamiseen sopiviksi.

Suomalainen 
hirsitalo on hyvä tuote
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Rintamäki uskoo hirren käytön kasvavan 
julkisten kohteiden toteutuksessa. Mah-
dollisuuksia on myös kerrostalojen raken-
tamisessa.

- Teknisiä esteitä ei ole, mutta mielestäni 
ei kannata lähteä korkeuskilpailuun, Rin-
tamäki miettii.

Alan vienti on viime vuosina laskenut. 
Rintamäki kuitenkin uskoo, että suoma-
laisille hirsitaloille on kysyntää esimer-
kiksi Japanissa ja muualla Kaukoidässä. 
Vienti Venäjälle on nyt vähäistä ruplan 
heikentymisen ja kauppapolitiikan vuok-
si, mutta tilanne voi muuttua. Euroopas-
sakin on mahdollisuuksia, vaikka raken-
tamista koskevien säädösten muutos luo 
epävarmuutta.

- Myös valtion on tuettava vienninedistä-
mistä. Hirsitalo on erinomainen vientituo-
te, hän sanoo.

Teksti: Tuulikki Huusko

Hirren käyttö kasvaa julkisten koh-
teiden kuten koulujen ja päiväko-
tien rakentamisessa. Esko Rinta-
mäen mielestä näihin mahdolli-
suuksiin pitää tarttua entistä voi-
makkaammin. Hirren etuja pitää 
tuoda esille ja hyödyntää referens-
sejä, joita on paljon, hän kannus-
taa.
Kuvassa on Alajärven Mäntymäen 
päiväkoti.

Hirsirakentamisen taito säilyi Suo-
messa paljolti mökki- ja rantaraken-
tamisen ansiosta. Nyt hirrestä raken-
netaan viihtyisiä tiloja moneen käyt-
tötarkoitukseen.
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Esko Rintamäki toimi Finnwood 
Oy:n talouspäällikkönä 1988 – 1995 
ja 1995 – 2018 Finnlamelli Oy:n 
toimitusjohtajana. Hirsitaloteolli-
suus ry:n hallitustyöskentelyn hän 
aloitti 1996 ja toimi puheenjohta-
jana vuosina 2013 – 2018.

Kiinnostus hirsirakentamiseen on lisääntynyt erityisesti viiden viimeisen vuoden aikana, 
kun keskustelu sisäilmaongelmista on lisääntynyt. Kehitystyötä pitää jatkaa ja tietoa hirren 
eduista on välitettävä, Esko Rintamäki sanoo.
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Suomalais-venäläisen koulun 
uudisrakennus on valmistues-
saan Suomen suurimpia ja mo-
derneimpia puukouluja. Koulu 
rakennetaan massiivipuuele-
menteistä, jotka sitovat hiiltä 
koko elinkaarensa ajan. Uusi 
koulurakennus tarjoaa moni-
muotoista oppimista tukevan 
oppimisympäristön noin 700 
oppilaalle syksyllä 2021. 

 Helsingin Maununnevalle val-
mistuu yli 6000 neliön moder-
ni monitilakoulu, joka on yksi 
Suomen suurimmista puukou-
luista. Se on myös Suomen 
ensimmäinen kaikki esi- ja pe-
rusopetuksen vuosiluokka-as-
teet ja lukion kattava, moni-
muotoinen oppimisympäristö. 
Vanhan, puretun koulun tontil-
le rakennettava uudisrakennus 
tarjoaa noin 700 oppilaalle ja 
85 työntekijälle monimuotois-
ta oppimista tukevan, moder-
nin sekä yhteisöllisen oppimis- 
ja työympäristön. 

Monitilakoulu rakentuu 
puusta ja sisältää 
taidetta

Noin 6 300 bruttoneliömet-
rin laajuinen, kaksikerroksinen 
koulurakennus rakennetaan 
ristiinliimatusta massiivipuule-
vystä (CLT) ja liimapuuraken-
teista, jotka näkyvät myös sisä-
arkkitehtuurissa. Julkisivu on 
palosuojakäsiteltyä puuta, ja 
runkomateriaalina on uusiutu-
va massiivipuu. Koulua raken-
netaan sääsuojan alla ja raken-

tamisen edetessä sen kosteus- 
ja muita olosuhteita seurataan 
antureiden avulla.

L-kirjaimen muotoisen moni-
tilarakennuksen oppimisym-
päristö koostuu yhteisöllisistä, 
avarista torialueista sekä sulje-
tummista pienryhmä- ja aine-
opetustiloista. Rakennukseen 
tulee kuvataiteilija Heini Ahon 
kineettinen teos Meditatiivinen 
kello, joka voitti Valtion taide-
teostoimikunnan järjestämän 
taidekutsukilpailun syksyllä 
2019. Uuden koulun rakenta-
minen käynnistyi heinäkuus-
sa 2019 vanhan rakennuksen 
purkamisella ja jatkui maan-
rakennus- sekä perustustöillä. 

Uusi koulu valmistuu elokuus-
sa 2021, jolloin oppilaat aloit-
tavat koulunkäynnin uusissa 
tiloissa. Hankkeen tavoitekus-
tannus on noin 25 miljoonaa 
euroa ja se toteutetaan Senaa-
tin kärkihankeallianssina.

Suomalais-venäläisen 
koulun uudisrakennus-
hanke pähkinänkuoressa

Helsingin Kaarelassa sijaitse-
va Suomalais-venäläinen kou-
lu on Suomen suurin venäjän 
kielen ja kulttuurin opetukseen 
erikoistunut yleissivistävä kou-
lu, jossa voi opiskella A1-venä-
jää alakoulusta lukioon saak-
ka. Valtion ylläpitämän koulun 

rahoituksesta vastaa Opetus-
hallitus. Koulun tilat omistaa 
Senaatti-kiinteistöt, joka vas-
taa myös uudisrakennuksen 
rakennuttamisesta.

Koulun tiloista vastaava Se-
naatti-kiinteistöt on suunni-
tellut uutta koulurakennusta 
vuodesta 2015 alkaen yhdes-
sä koulun opettajien ja oppi-
laiden kanssa. Uudisrakennuk-
sen on suunnitellut arkkitehti-
toimisto Frondelius + Keppo + 
Salmenperä Oy (AFKS) ja ra-
kentamisesta vastaa SRV Ra-
kennus Oy. Puuelementtien 
toimituksesta ja asennuksesta 
vastaa Kuninkaankylän Puura-
kentajat.
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Maununnevalle valmistuu 
suuri ja moderni puukoulu

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Olem-
me uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Keskitetyt ratkaisumme aut-
tavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakustannuksissa. Se-
naatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehok-
kaasta käytöstä. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä pois-
tuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen. Vastuullisuus on 
keskeinen osa Senaatin kaikkea toimintaa. www.senaatti.fi
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Ensi kesänä Asuntomessut järjestetään 
Tuusulassa, 35 minuutin matkan päässä 
Helsingin keskustasta. Messuportit ava-
taan heinäkuun 10. päivänä perjantaina 
ja ovat avoinna aina elokuun 9. päivään 
asti. Yhteensä Asuntomessut ovat avoinna 
31 päivän ajan. Messuvieraalle esitellään 
yli 40 messukohdetta ja lisäksi neljä mes-
suviikkoa on teemoitettu tuttuun tapaan.

- Pääsemme esittelemään townhouseja, 
eli kaupunkipientaloja, sekä kerrostalo-
asuntoja ja myös pientaloja, eli kyseessä 
on hyvin monipuolinen asuinalue. Uskom-
mekin, että kolmannen kerran Tuusulassa 
järjestettävät Asuntomessut kiinnostavat 
poikkeuksellisen laajaa yleisöä. Teemavii-
koilla syvennämme tiettyä aihealuetta tai 
messuilla esiteltävää asiaa entisestään, 
Suomen Asuntomessujen operatiivinen 
johtaja Heikki Vuorenpää kertoo. 

Asuntomessujen 50-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi ensimmäinen teemoitettu viik-
ko on omistettu syntymäpäiväjuhlahuli-
naan. Messujen toisella viikolla keskity-
tään sisustamiseen, rakentamiseen ja re-
montointiin. Kolmas viikko on taiteen ja 
kulttuurin viikko, ja neljännellä viikolla 
nostetaan keskiöön vastuullisuus. Jokai-
sella viikolla on myös pidennetty ilta, jol-
loin messuportit ovat avoinna klo 21 asti 
ja illan kruunaa huippuartisti. 

Asuntomessualue Tuusulassa on osa Ryk-
mentinpuistoon rakentuvaa asuinaluetta 
ja kokonaisuus on yksi Helsingin seudun 
suurimmista aluerakentamishankkeista. 

- Tuusula on ensi kesänä monin tavoin 

esillä ja haluamme varmistaa, että Tuu-
sulaan tuleville vierailijoille jää erityisen 
positiivinen muistijälki vierailustaan. Su-
juvat liikenneyhteydet, mutta myös Tuu-
sulan muut käyntikohteet ja palvelut ovat 
osa tätä kokemusta. Olemmekin teh-
neet jo pitkään yhteistyötä eri toimijoi-
den kanssa, jotta voimme varmistaa, että 
kaikki osat messumatkalla toimivat niin 
sujuvasti kuin vaan voivat, Asuntomessut 
Tuusulassa -projektipäällikkö Riikka Uu-
sikulku kertoo. 

Asuntomessujen oheiskohteena on tänä 
vuonna Tuusulanjärven Rantatie, jonka 
varrella voi tutustua moneen historialli-
seen taitelijakotiin ja alueen mielenkiin-
toiseen historiaan. Messuvierasta varten 

osa kohteista on huomioinut hieman pi-
demmät aukioloajat torstaisin ja lipunos-
taneille onkin tarjolla erilaisia etuja Ranta-
tien varrella. Alueella kiertää ensi kesänä 
hop on hop off -bussi, johon on mahdol-
lista hypätä kyytiin myös asuntomessu-
jen portilta. Taiteilijakotien mielenkiintoi-
set tarinat ja museoiden vaihtuvat näytte-
lyt houkuttelevat tulemaan Tuusulaan ai-
na uudelleen ja uudelleen. 

Asuntomessut järjestetään 10.7.-
9.8.2020 Tuusulassa.

Asuntomessut ovat avoinna kuukauden 
ajan joka päivä klo 10-18, lisäksi piden-
nettyinä iltoina keskiviikkoisin klo 21 asti.

Tuusulan asuntomessuilla 
yli 40 kohdetta

Xylexpo -puuntyöstömessut Milanossa 26.-29.5.2020
Milanossa Italiassa järjestetään jo 52. kerran Xylexpo -messut Rho-Fierassa. Xylexpo tiedottaa, että yhä useampi näytteilleasettaja haluaa 
olla myös tänä vuonna mukana Xylexpossa. Osa tulee tauon jälkeen uudelleen, mutta yhä useampi osallistuu messuille ensimmäistä ker-
taa. Näytteilleasettajat ovat kansainvälisiä toimijoita, mutta myös Italiasta messuille osallistuu lukuisia uusia yrityksiä. He ovat liittyneet 
jo 300 rekisteröityyn näytteilleasettajan joukkoon ja esittelevät messuilla uusimpia tuotteitaan pakkaustekniikoista, automaatiosta, teknii-
kasta puu- ja huonekaluteollisuuden komponentteihin.

Uusia osallistujia messuille ovat: 4CR Com (Italia), Aigner Werkzeuge (Itävalta), Bacci Automation (Italia), Balestrieri (Italia), Berardi Bul-
lonerie (Italia), Ecobloks (Italia), Ing. Castulik (Slovakia), Intermet Kotly Grzewce (Puola), Jiang-Xi Upjhon Technology Corp. (Kiina), Kos-
mosoft Engineering (Italia), Krono System (Italia), L.C.E. Tekniikka ja Robotics (Italia), Liyu ITALIA (Italia), Mafell (Saksa), Marking Pro-
ducts (Italia), Metall Work (Italia), Micucci System (Italia), Morlees -hardware Tools (Kiina), Nanxing -machinery (Kiina), Paoletti Energy 
(Italia), Oli Speed (Italia), Piab ITALIA (Italia), Pneumax (Italia), Qingdao Capital ResourcenELECT.C (Kiina), Rinaldi Di Rinaldi Marco & C. 
(Italia), Robopac  (San Marino), Shandong Ruben Xinhe Equip.T (Kiina), Solid World (Italia), STIL Group (Italia), Topjet (Italia).

Xylepo 2020 Italia

u  Uutisia
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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijat esittelivät 
osaamistaan Lahden Pro Puu -galleriassa 6. - 29.2.2020.  

Näyttelyn tavoitteena oli puun käytön edistäminen. Esillä oli 25 opiskelijoi-
den suunnittelemaa ja toteuttamaa esinettä, joiden yhteinen nimittäjä on 
puu. Kaikki työt ovat yksilöllisiä ja tehty eri opintojaksoilla. Mukana on myös 
muutama opiskelijoiden restauroima esine. 

- Puu on arvokas, eläväpintainen ja uusiutuva materiaali, jota arvostetaan 
käyttöesineissä ja rakentamisessa. Puu on myös ainutlaatuista, pienikin pa-
la puuta on aina uniikki. Näyttelyn avulla haluamme tuoda esiin, mitä mah-
dollisuuksia puu antaa muotoilulle ja päinvastoin, Xamkissa sisustusarkki-
tehtuuria ja muotoilua opiskeleva Atso Kurri kertoi.  

Puun muotoiluun liittyvää opetusta Xamk tarjoaa biotuotemuotoilun sekä 
sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutuksissa. Puun käyttö ja 
käsittely liittyvät oleellisesti myös restauroinnin opetukseen. Maaliskuussa 
alkavassa kevään 2020 yhteishaussa voi hakea opiskelemaan sisustusark-
kitehtuuria ja kalustesuunnittelua sekä restaurointia. Biotuotemuotoilu on 
mukana syksyn yhteishaussa.

Designia Puusta 
- Xamkin opiskelijat 
esittäytyivät Lahdessa

FYRA - Ilmo Ahlberg
Fyra valaisin on 
valmistettu ristiin 
liimatusta tammesta 
ja ohutviilu vanerista.

NOJATUOLI - Aapo Suominen
Nojatuoli on valmistettu koivusta ja 
siinä on pintakäsittelynä vaalea vaha. 
Tuolin verhoilu on violettia nahkaa.

TAITTOPÖYTÄ - Kalle Lapila
Mekaanisen korkeussäädön ansiosta 

työpöytä on helppo sijoittaa minne 
tahansa. Pöytä soveltuu piirustus-

työstä aina tietokoneella työskente-
lyyn, tyylikkyydestä tinkimättä.
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u  Metsäuutisia

Metsätalouden harjoittajien tulee toimittaa metsätalouden veroil-
moitus 2.3.2020 mennessä Verohallintoon. Määräaika koskee 
myös niitä metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovelvolli-
sia. Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla metsäve-
roilmoituksen määräaika on 2.4.2020. Pysyvästi ulkomailla asu-
vien tulee jättää metsäveroilmoitus toukokuussa samaan aikaan 
oman henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen kanssa.

Metsätalouden harjoittajat ovat saaneet tammikuussa esitäytetyn 
2C-lomakkeen postissa. Lomakkeen täyttämiseen on ohje osoit-
teessa vero.fi/lomakkeet/2C. Veroilmoitus suositellaan antamaan 
sähköisesti OmaVerossa. Veroasioiden hoitamiseen voi tehdä myös 
valtuutuksen osoitteessa: suomi.fi/valtuudet. 

Arvonlisäveroilmoitus (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista) ja 
arvonlisäveron maksu tehdään OmaVerossa. Tilitettävä arvonlisä-
vero maksetaan oma-aloitteisesti 2.3. mennessä. Arvonlisäveroil-
moitus ja -maksu tulee tehdä, kun metsänomistaja on arvonlisä-
verovelvollinen. Paperilomakkeita saa tarvittaessa verottajan net-
tisivuilta ja verotoimistoista. 

Metsäveroilmoitusta ja veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista ei 

tarvitse tehdä lainkaan, jos vuonna 2019 ei ole ollut mitään met-
sätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja 
eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatie-
toja. Myöhästyneistä ilmoituksista voi seurata myöhästymismaksu.  

Muutoksia verovähennyksiin

Metsäveroista tehtäviin vähennyksiin on tullut vain pieniä muutok-
sia. Esimerkiksi oman auton käytön vähennys vuoden 2019 metsä-
talouden ajoissa on pysynyt entisellään, eli se on 0,25 €/km. Met-
sätalouden kalustoon kuulumattomien moottorikelkkojen ja mön-
kijöiden käyttötuntikulu on edelleen 14 €/tunti ja traktorien 11 €/
tunti. Puutavaralajikohtaisiin hankintatyön arvoihin ja puutavaran 
omaan käyttöön oton arvoihin on tullut muutoksia ja uudet arvot 
löytyvät veroilmoituksen täyttöohjeesta.

Mahdollisen metsälahjavähennyksen voi ilmoittaa toukokuussa 
OmaVerossa tai lomakkeella 2L. Ilmoitus tulee tehdä samalla, kun 
jättää oman henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen. Metsä-
lahjavähennyspohja selviää parhaiten Metsäkeskuksen metsälah-
javähennyslaskurilla.

Metsäveroilmoitusten 
jättäminen on nyt kiivaimmillaan

Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen valtakunnal-
linen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi –han-
ke edistää uusien hiilinielujen syntymistä Suomeen huomioiden 
samanaikaisesti metsityksen kokonaiskestävyyden. Metsittämäl-
lä suonpohjia ja peltoheittoja lisätään metsäpinta-alaa ja hiilensi-
dontaa, mikä on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeää.

Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu. Ilmastonmuutoksen torjun-
nassa päästöjen vähentämisen lisäksi tärkeää on ylläpitää ja kas-
vattaa hiilinieluja. Uusien hiilinielujen luominen metsittämällä on 
mahdollista myös Suomessa ja sopivia alueita löytyykin runsaas-
ti. Esimerkiksi metsittämällä turvetuotannosta vapautuneita suon-
pohjia ja viljelyn ulkopuolella olevia peltoheittoja sekä muita mah-
dollisia avoimia alueita voidaan lisätä Suomen metsäpinta-alaa ja 
samalla kasvattaa hiilinieluja. 

Metsitykseen sopivia kohteita etsitään paikkatiedon avulla

Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus ovat käynnistäneet 
valtakunnallisen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinie-
luiksi -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien hiilinie-
lujen luomista Suomeen samalla huomioiden metsityksen koko-
naiskestävyys. Hankkeessa kehitetään paikkatietoaineistoja hyö-
dyntävä sovellus metsityskohteiden etsimiseen. 

- Metsityskohteiden kartoituksessa huomioidaan maakunnallises-
ti arvokkaat maisema-alueet, avainbiotoopit ja muut mahdolliset 

arvokkaat elinympäristöt. Näitä tietoja hyödynnetään myös Metsä-
keskuksen johdolla parhaillaan valmisteltavissa alueellisissa met-
säohjelmissa, joissa huomioidaan hiilinielut maakuntatasolla, ker-
too projektipäällikkö Mira Isoniemi Metsäkeskuksesta.

Laskentamallilla tukea metsityksen hiilensidonnan arvioimiseen

Hankkeessa tuotetaan metsityksen hiilensidonnan laskentamalli, 
jonka avulla voidaan arvioida metsityksen tuottamaa hiilensidon-
taa verrattuna aikaisemman maankäyttömuodon hiilensidontaan. 

- Turvemaat ovat hiilikompensaation näkökulmasta otollisia met-
sityskohteita, joskin turvemaiden onnistunut metsittäminen vaatii 
tavallista enemmän työtä. Kivennäismaiden peltoheittojen metsi-
tys johtaa hiilinieluun, mutta turvemaan peltoheitto on metsittä-
misen jälkeenkin hiilen päästölähde varsin pitkään, vaikka metsi-
tys pienentää hiilipäästöä merkittävästi, toteaa tutkija Antti Wall 
Luonnonvarakeskuksesta. 

Lisäksi hankkeessa luodaan metsityksen menetelmiä, tuloksia, 
kannattavuutta ja koealaverkostoa havainnollistava nettisivu ja 
tuotetaan tiedotusmateriaalia sekä aktivoidaan metsityshankkeita

Valtakunnallista hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen toteu-
tusaika on 1.9.2019-31.12.2021..

Hiilinielut kasvuun metsittämällä
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Penope Oy tuo uusien yhteistyökumppa-
niensa kanssa huomattavan lisän saha-
tavaran jatkojalostuskoneiden tuotevali-
koimaan Suomessa. Vuoden 2020 alus-
sa solmitut yhteistyösopimukset sisäl-
tävän koneiden ja laitteiden myynnin, 
markkinoinnin, huollon ja varaosapalve-
lun. Toimialansa johtaviin yrityksiin kuulu-
vien kumppaneiden kanssa voimme tarjo-
ta asiakaskohtaisia ratkaisuja yksittäisistä 
koneista kokonaisiin tuotantolinjoihin asti. 
Uudistunut tuotevalikoima tulee vahvista-
maan Penopen asemaa merkittävänä sa-
hatavaran jatkojalostuskoneiden ja -linjo-
jen toimittajana Suomessa.

- Uusien yhteistyökumppaneiden avulla 
suomalaiset yritykset hyötyvät edistyksel-
lisistä ja resursseja säästävistä massiivi-
puuteollisuuden ratkaisuista sekä erittäin 
monipuolisesta tuotevalikoimasta, joka 
kattaa puunjalostusalan erilaiset tarpeet, 
kertoo Penope Oy:n toimitusjohtaja Miik-
ka Kivistö.

System TM A/S 
System TM A/S on räätälöityjen koneiden 
ja tuotantolinjojen toimittaja yli 40 vuoden 
ja yli 300:n käytössä olevan linjan koke-
muksella. Optimoivat katkaisusahat, sor-
mijatkoskoneet, mekanisointilaitteet ja eri-
tyisesti avaimet käteen toimitettavat lin-
jakokonaisuudet kuuluvat tämän tans-
kalaisen perheyhtiön tuotevalikoimaan. 
System TM hyödyntää teknistä asiantunte-
mustaan ja tietämystään löytääkseen par-
haan, asiakkaan tarpeisiin sopivan ratkai-
sun käyttämällä uusinta teknologiaa, hyö-
dyntämällä tehokasta projektiorganisaa-
tiota sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä 
asiakkaan kanssa. 

- Strategisen yhteistyömme avulla olem-
me yhdistäneet molempien yritysten vah-
vuudet, mikä ei ole vain meidän etumme, 
vaan hyödyttää ennen kaikkea suomalai-
sia loppuasiakkaita, sanoo Allan Them, 
System TM:n Skandinavian aluemyynti-
johtaja. Penopen ja System TM:n yhteis-

työ auttaa suomalaisia asiakkaita tehos-
tamaan puuraaka-aineen käyttöä, vähen-
tämään työvoiman tarvetta, lisäämään 
tuotantokapasiteettia sekä kehittämään 
kestävän kehityksen mukaisia tuotanto-
prosesseja.

- Olemme vakuuttuneita, että teknolo-
giamme yhdistettynä Penopen kokemuk-
seen ja suomalaisen massiivipuuteolli-
suuden laajaan tuntemukseen, johtavat 
vahvaan yhteistyöhön. Uskomme lujasti 
yhteistyöhömme ja toivomme, että suo-
malainen massiivipuuteollisuus näkee yh-
teistoimintamme positiivisena asiana, jo-
ka tuottaa poikkeuksellisia hyötyjä suoma-
laisille asiakkaille, sanoo Allan Them.

SMB Maschinenbau
SMB Maschinenbau GMBH & CO. KG on 
Suomessa jo ennestään tunnettu saksa-
lainen sormijatkoskone ja -linjavalmista-
ja. Erityisesti pitkän tavaran jatkamises-
sa yrityksellä on vahva markkinaosuus. 
Kompaktit sormijatkoskoneet soveltuvat 
hyvin esim. ikkuna-, ovi- ja hirsiteollisuu-
den käyttöön. Tehotuotantoon suunnitellut 
mallit ovat tyypillisesti suuremman kapa-
siteetin tuotantolinjoja. Omaa valmistusta 
ovat myös linjaan tulevat katkaisusahat, 
hydrauliset puristimet sekä mekanisointi-
laitteet mahdollistaen avaimet käteen toi-
mituksen yhdestä osoitteesta.       

Microtec skanneri
Microtec SRL on johtava skan-
nerivalmistaja maailmassa toi-
mittaen laajasta tuotevalikoi-
masta skannereita puu- ja 
sahateollisuuden moninai-
siin käyttötarkoituksiin. Erit-
täin suorituskykyiset skan-
nerit takaavat raaka-aineen 
entistä tehokkaamman hyö-
dyntämisen, pienemmät työ-
voimakustannukset sekä kone-
kapasiteetin optimaalisen käy-
tön.  Yksi tärkeimmistä malleis-
ta on monianturinen Goldeneye 

300-skanneri, joka omaa modulaarisen 
rakenteen. Se koostuu väri- laser- ja rönt-
genskannauksesta, joiden avulla voidaan 
tarkasti määrittää puussa olevat virheet. 
Tyypillisesti Goldeneye 300 on liitetty kat-
kaisusahaan saannon maksimoimiseksi. 
Skanneri on helppokäyttöinen ja jousta-
van modulaarisen rakenteensa ansiosta 
se on muokattavissa asiakkaan tarpeiden 
mukaan, mikä mahdollistaa sen liittämi-
sen mihin tahansa tuotantolinjan osaan.

WPM Sweden AB jatkaa perinteikästä 
ruotsalaista höyläkoneosaamista. Teol-
lisuustuotantoon tarkoitettujen höylien 
syöttönopeus voi olla jopa 500 m/min ja 
karamäärä 1 – 12 kpl. Koneiden avoin ra-
kenne sekä CNC -ohjaus mahdollistavat 
nopean asetteen teon. Koneessa on usei-
ta näyttöjä, joiden avulla käyttö on su-
juvaa.   Yksi -tai kaksiteräiset halkaisu-
vannesahat valmistetaan myös ruotsalai-
sia perinteitä kunnioittaen. Syöttönopeus 
voi olla max. 150 m/min. Teräyksiköt ovat 
kiinteitä tai kallistettavia. Koneiden järeä 
rakenne sekä edistykselliset teräohjaimet 
takaavat terien pitkän kestoiän.  Yhdessä 
System Hall AB:n mekanisointilaitteiden 
kanssa voimme toimittaa täydelliset höy-
lä- ja vannesahalinjat tai modernisoida jo 
käytössä olevia.

Penope uudistaa saha-
tavaran jatkojalostus-
koneiden tuotevalikoimaa

u  KONEUUTINEN
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Eco-design- ja materiaalitek-
nologiayritys Woodio on saa-
nut myynnin ja markkinoinnin 
monitaiturin Pekka Rantalan 
mukaan hallitukseensa.

- Ympäristöystävällisyys, kor-
kea laatu ja upea design teke-
vät Woodiosta kilpailukykyisen 
ja raikkaan haastajan. Olen to-
della innoissani päästessäni 
mukaan Woodion ainutlaatui-
seen matkaan juuri kansainvä-
listymisen kynnyksellä, Pekka 
Rantala kommentoi liittymis-
tään Woodion hallitukseen. 

Vuonna 2017 kotimarkkinoil-
la myynnin aloittanut Woodio 
on kasvanut vauhdilla ja nyt 
yhtiön strategiassa siirrytään 
kansainvälistymisvaiheeseen. 
Yhtiön hallitukseen on nimi-
tetty ePassin toimitusjohtaja 
Pekka Rantala vahvistamaan 
Woodion kaupallista osaamis-
ta, erityisesti kansainvälisiltä 
markkinoilta. Syksyllä 2019 
yhtiön operatiivista toimintaa 
voimistettiin nimittämällä Jan 
Timm Utecht Woodion kau-
palliseksi johtajaksi. Utecht 
on vastannut mm. Marimekon 
APAC-liiketoiminnan rakenta-
misesta.

- Halusimme vahvistaa Woo-
dion hallitusta myynnin ja 
markkinoinnin strategisella 
osaajalla. Upeaa saada Pekka 
mukaan, sillä edellä mainitun 
lisäksi hänellä on laajasti ko-
kemusta ja osaamista monel-

ta eri toimialalta sekä johta-
misesta, kertoo Woodion hal-
lituksen puheenjohtaja Eerik 
Paasikivi.

Rantalalla on hyvin monipuo-
linen tausta yritysjohtajana. 
Hän on toiminut mm. toimi-
tusjohtajana Rovio Entertain-
mentilla ja Hartwallilla, ma-
keis,- ja leipomoliiketoimin-
nan johtajana Fazerilla sekä 
ennen ePassille siirtymistään 
markkinointijohtajana ja vara-
toimitusjohtajana HMD Glo-
balilla. Vuosina 1994–2011 
hän työskenteli Nokialla muun 
muassa yhtiön matkapuhe-
linten maailmanlaajuisesta 
markkinoinnista vastaavana 
johtajana.

- Woodiossa on monta hienoa 
elementtiä, jotka merkitsevät 
minulle paljon. Woodio ma-
teriaali on suomalainen nero-
kas innovaatio alalla, jolla ei 
ole nähty kunnon uusiutumis-
ta ja erottautuvuutta vuosi-
kymmeniin. 

Woodio hallituksen muodos-
taa Eerik Paasikivi, Petro Lah-
tinen, Niklas von Weymarn ja 
Pekka Rantala. 

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi 

www.markkinointivartti.fi 

Millä mallilla paino- 
ja promotuote asiat?

KYSY 
TARJOUSTA!

uTILAA nettilinkin kautta
www.puuviesti.fi/puuviesti-lehti/tilaus

SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

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

Lisätietoja: 
Kaarina Julkunen
p. 050 572 5996

kaarina@markkinointivartti.fi

Penope uudistaa saha-
tavaran jatkojalostus-
koneiden tuotevalikoimaa

Pekka Rantala 
Woodion hallitukseen

u  Nimitysuutinen u Pörssi

YRITYS-
HAKEMISTO 
2020
Puuviesti – Woodworking 
on alusta asti julkaissut 
lehdessä ja myöhemmin 
myös netissä, yritysha-
kemistoa, jonka tarkoitus 
on helpottaa yhteistyö-
kumppaneita ja asiakkaita 
löytämään tarvitsemiansa 
palveluja, tuotteita ja 
tarvikkeita vaivattomasti. 
Haun voi tehdä yrityksen 
mukaan ja/tai tuotteen 
perusteella.

Woodio tuotteissa yhdistyvät teknologinen innovaatio, skan-
dinaavinen muotokieli, laatu ja ekologisuus. Yhtiön kehit-
tämä materiaali on maailman ensimmäinen täysin veden-
kestävä, puuhakkeesta valmistettu massiivipuukomposiitti.

Woodio avasi syksyllä 2019 ensimmäisen oman tehtaansa 
Helsingin Konalaan, joka on yhtiölle hyvin merkittävä virs-
tanpylväs matkalla kansainväliseksi eco-design- ja materi-
aaliteknologiayritykseksi. Tänä vuonna Woodio lanseeraa 
brändin Ruotsissa ja Saksassa kotimaan markkinan rinnal-
le. Kansainvälisille markkinoille yhtiö lähtee selkeällä visiol-
la ja missiolla vähentämään CO2 -päästöjä toimialalla, jolla 
on totuttu käyttämään ympäristöä kuormittavia materiaale-
ja. Woodio pystyy teollisesti tuottamaan mm. keramiikalle 
ja sementille vaihtoehdon, jonka hiilijalanjälki on huomat-
tavasti pienempi.



32 WWW.PUUVIESTI.FI

2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 328 8820  
044 5555 072 / Jani Myyryläinen
email: info-finland@usnr.com
www.usnr.com

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

1.

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

4.

8.

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

EMERI OY

5.

7.

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

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

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

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

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

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

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

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

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

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

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

9.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Häfele GmbH & CO KG, Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4 · FI-15680 Lahti
Phone +358 (0)3 877770
info@hafele.fi  •  www.hafele.fi
Kattava valikoima huonekalu- ja rakennusheloja 
sekä LED-valaisimia
•  Vetimet, vaatekoukut
•  LED-valaisimet
•  Kasaushelat
•  Saranat
•  Lukot
•  Keittiömekanismit
•  Metalli- ja puulaatikot, liukukiskot
•  Liukuovimekanismit
•  Toimisto- ja myymälävarusteet
•  Kalustepyörät ja pöydänjalat
•  Työkalu- ja ruuvaustarvikkeet
•  Ovihelat
•  Lasihelat

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

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

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

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

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

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

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

21.
Tiiriskankaankuja 4, 15860 Hollola 
(KONTTORI JA VIILUTEHDAS)
Tiiriskankaantie 3, 15860 Hollola 
LEVYTEHDAS (03) 874 340
Suora / Direct +358 (0)3 874 3424
E-mail jukka.vuoriheimo@hvloy.com
www.hvloy.com

HOLLOLAN VIILU JA 
LAMINAATTI OY

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

26.
- purunpoistojärjestelmät - pölynpoistojärjestelmät - 
suodattimet, puhaltimet ja putkistot - hydrauliikka-, 
paineilma- ja keskusvoitelujärjestelmät - asennus-, 
varaosa- ja huoltopalvelut
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
Puh: 029 006 270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi
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27. 29.

35.

36.

36.

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

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

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

Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE
Puh 040 500 5925
petri.rinta-opas@vertex.fi
www.vertex.fi
https://www.vertex.fi/web/fi/kalusteiden_valmistus
Kalusteiden valmistuksen ohjelmointiratkaisut

Puuntyöstökoneet,
pintakäsittely- ja purunpoistolaitteet
Mäntykatu 4, 15150 LAHTI
puh. 0500 35 4150
e-mail: jukka.pelkonen@delmac.fi
www.delmac.fi

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

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

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

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike 
M. Ruhberg 
kiittää kuluneesta 
vuodesta
ja toivottaa. 

Hyvää Joulua 
 ja Menestystä 
vuodelle 2020.

Puusepänliike
M.Ruhberg Oy

ABS-reunanauhat  ...............................................................................  16
Aihiotuotteet  .........................................................................  14, 21, 27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle  ............................................  7, 21
Alumiinikehysovet  ................................................................................  7
CLT -levylinja  ......................................................................................  22
CNC-työstöt 5-akseliset  ......................................................................  29                    
Erikoislistat  .........................................................................................  35
Erikoispuutavara .............................................................................  4, 14
Erikoisvanerit  ........................................................................  14, 21, 35
Halogeeni- ja LED-valot ........................................................................  7
HDF-levyt  ................................................................................  2, 10, 14
Helat, kalustehelat  .........................................................................  7, 11
Helatuotteet   ....................................................................................... 12
Heloja kalusteteollisuudelle  ...................................... 10, 11, 18, 19, 20
Helotustuotteet  ........................................................................ 7, 11, 20
Helotustuotteet ovi- ja ikkunateollisuudelle  ......................................  19
Hienosahatutlistat  ..............................................................................  29
Hihnakuljettimet  ..................................................................................  3
Hirrentyöstölaitteet  ...................................................................... 22, 24
Huonekaluteollisuus  ..........................................................................  34
Huonekaluvetimet  .............................................................................  19
Höyläämölaitteet  ...............................................................................  24
Höyläämölinjat  ...................................................................................  22
Ikkuna- ja ovihelat ..............................................................................  12
Jalopuuaihiot  ............................................................................... 14, 27
Jalopuusahatavarat  ........................................................................  4, 27
Jalopuut  ..............................................................................  2, 4, 14, 27

Jalopuutuotteet  ..........................................................................  14,  27
Jalopuutuonti  ..............................................................................  14,  27
Jalopuuvanerit  ...............................................................................  2, 14
Jalopuuviilut  ............................................................................ 4, 14, 21
Kaiteet  ...............................................................................................  35
Kaappien kasaushelat  ........................................................................  19
Kaappien liukukiskot, vaimentimet ja pumppumekanismit  ...............  19
Kalustelistat  .......................................................................................  17
Kalusteovet  .............................................................................. 7, 28, 29
Kalusteovet ja puulistat  ......................................................................  29
Keittiö- ja komerokalusteiden puupeiliovet ..........................................  7
Keittiö- ja komerokalusteiden MDF-levyovet  .......................................  7
Keittiö- ja kylpyhuonehelat, tarvikkeet ja laatikot  ..............................  19
Keittiö- ja kylpyhuonealtaat................................................................  20
Keittiövarusteet  ........................................................................ 7, 10, 11
Keittiöiden työtasot   .......................................................................  7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet  ......................................  7
Keskipakoispuhaltimet  .........................................................................  3
Kiinnitystekniikka (BeA)  .......................................................................  6
Kierresaumasiilot  .................................................................................. 3
Koivuliimalevyt  ....................................................................................  4
Koivusahatavara  ......................................................................... 2, 4, 14
Koivuvanerit  ..................................................................................14, 21
Koivuviilut  ................................................................................ 4, 14, 21
Kolmikerroslevyt  ..................................................................................  2
Kolakuljettimet  ....................................................................................  3
Komponentit  ................................................................................ 10, 14

Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon
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Kontinlastauslaitteet  ..........................................................................  24
Korit  ...................................................................................................  10
Korkean kaapiston mekanismit  ..........................................................  10
Korkeapainejärjestelmät  ......................................................................  3
Kostutusjärjestelmät  ..........................................................................  24
Kovalevyt  .............................................................................................  2
Kuorimakoneet .....................................................................................  1
Kursot  ...................................................................................................  8
Kutterit  .................................................................................................  8
Laatikkoaihiot  ....................................................................................  17
Laatikkokomponentit ja laatikostot huonekaluihin  ........................  7, 11
Laatikot ja kalustehelat .......................................................................  20
Lakat ja petsit  .....................................................................................  10
Lajittelijat, tukkilajittelijat   ...................................................................  1
Laminaatit  ................................................................................ 7, 14, 21
Lasihelat ja lasinliimaustekniikka   ......................................................  19
Lastulevyt  .............................................................................  10, 14, 21
Levytuotteet .......................................................................................  21
Liesikuvut ja -tuulettimet  ...............................................................  7, 10
Liimat  .............................................................................................  7, 10
Liimalevyt   ...........................................................................................  4
Liimapalkkilaitteet  .......................................................................  22, 24
Liukuovijärjestelmät ...........................................................................  19
Liukukiskot  ............................................................................... 7, 10, 11
Lukitusjärjestelmät  ............................................................................  19
Lukot  ..............................................................................................  7, 11
Lämpölaitokset  ....................................................................................  3
Maalit  .................................................................................................  10
Massiivijalopuu  ..............................................................................  4, 27
Massiiviliimalevyt  ..............................................................................  35
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat  ...............................................  14, 27
Massiiviset puulevyt ......................................................................14, 27
MDF-levyt pinnoitetut + pinnoittamattomat ....................  2, 10, 14, 21
Melamiinikalustelevyt   .......................................................................  10
Melamiinireunanauhat  ......................................................................  16
Metallilaatikot  ..............................................................................  10, 19
Metallinilmaisimet  .............................................................................  15
MOLDOW-suodattimet  .......................................................................  23
Myymälähelat, shopfitting-helat ja apteekkijärjestelmät  ..................  19
Oksantäytemassa  .................................................................................  6
Olohuone- ja makuuhuonekalustehelat  .............................................  19
Ovet, kalusteovet  .................................................................................  7
Oviaihiot .........................................................................................  7, 21
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt  ...........................................  5
Pellavalevyt  ..........................................................................................  2
Pinnoituskalvot  ..............................................................................  7, 21
Pintakäsittelyaineet  ...........................................................................  10
Pintakäsittelylaitteet  .........................................................................   25
Perinnehelat ......................................................................................   12
Purun- ja pölynpoistolaitteet  ...............................................................  3
Purunpoistolaitteet ja pikapantaputkistot  ...........................................  3
Purunpoistojärjestelmät  ........................................................... 3, 23, 26
Purunpoistoputket   ...................................................................... 23, 26
Puruputkistot  .................................................................................  3, 26
Putkistojärjestelmät  ...........................................................................  26
Puulistat  .............................................................................................  29
Puulevyt  .............................................................................................  16
Puureunaiset laminaattiovet  ..............................................................  28

Puureunanauhat  ................................................................................  16
Puutavarakuivaamot  ..........................................................................  24
Pölynpoistojärjestelmät  ........................................................... 3, 23, 26
Pöydänjalustat, sähköiset ja manuaaliset pöytäjärjestelmät  ............... 19
Rakennus- ja ovihelat  .........................................................................  19
Reuna- ja koristeprofiilit  .......................................................................  7
Reunalistat ja reunalistanauhat  .....................................................  7, 10
Rulo-ovet ja rulo-järjestelmät  ..............................................................  7
Räätälöityjä viilu- ja laminaattipintoja ................................................  21
Ruuvikuljettimet   .................................................................................  3
Sahakoneet  ..........................................................................................  1
Sahatavaran lajittelu- pakkauslaitteet  ...........................................  8, 24
Sahatavarankäsittelylaitteet  .............................................................   22
Sahauslinjat  .........................................................................................  1
Sahojen kuljettimet ........................................................................  8, 24
Saranat  ........................................................................ 7, 10, 11, 12, 19
Sidelistat  ............................................................................................  17
Siilopurkaimet  ......................................................................................  3
Sisustuslevyt  ................................................................................ 20, 21
Sormijatkoslaitteet  ............................................................................   24
Sormijatkoslinjat  ................................................................................  22
Sulkusyöttimet  .....................................................................................  3
Suodatinletkut  .....................................................................................  3
Säilytysratkaisut, kalustemekanismit ja saranat  .................................  20 
Taitelaminaattiovet  ...........................................................................   28
Takotuotteet ym  .................................................................................  12
Tasot .....................................................................................................  7
Tervaleppäsahatavaraa  ..................................................................  4, 14
Terät  .................................................................................................  1, 8
Terähuolto  ............................................................................................  8
Terähuoltokoneet  .................................................................................  8
Timanttiterät  ........................................................................................  8
Tiskialtaat  .......................................................................................  7, 10
Tukin lajittelulaitteet  ..........................................................................  24
Toimistokalustehelat ja tarvikkeet ......................................................  19
Tyhjiöpumput ja puhaltimet .................................................................  9
Tyvisievistäjät  ...................................................................................  1, 8
Työkaluhiomakoneet  ............................................................................  8
Vaimennetut tuplasivulaatikot  ...........................................................  10
Valaisimet  ....................................................................................  10, 19
Valaisimet, valonohjaus ja peilit  .........................................................  20
Valumarmorialtaat  .............................................................................  10
Vanerit  ..................................................................................... 2, 14, 21
Vannesahalinjat  .................................................................................  22
Vannesahaterät ja -huollot  ...................................................................  8
Venevanerit  ................................................................................ 2, 4, 14
Vetimet kalusteteollisuudelle  ............................................  7, 10, 11, 19
Vetimet ja nupit  ............................................................................ 12,20
Viilut   ........................................................................................ 4, 14, 21
Viilut ja viilutuotteet  .................................................................... 14, 21
Viilut ja viilulevytuotteet  .............................................................. 14, 21
Viilutetut MDF- ja lastulevyt ..................................................... 2, 14, 21



36 WWW.PUUVIESTI.FI

Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti

fi

u Seuraavan 

PUUVIESTI  u nro 3 

v ä l i s s ä

SUURI 
PUUNTYÖSTÖKONE 
J A  I N V E S T O I N T I 

L I I T E
KAIKKI KONEISTA 
JA INVESTOINTEIHIN 
SAATAVISTA TUISTA.

Opas
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Ilmoitusvaraukset, 
tarjouspyynnöt 
Kaarina p.  050 572 5996
kaarina@markkinointivartti .f i

Juttuvihjeet:
Tuula p 050 4646777
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