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Hirsitaloteollisuus (HTT) ry:n kumppanuusjäseneksi?
Hirsitaloteollisuus (HTT) ry:n kumppanuusjäseneksi?
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u Pääkirjoitus
Koronataantuma iskee alalle kuin alalle ja koskee kaikkia Euroopan maita, sekä suurinta osaa eri aloja. EU:n komissio ottaa taantumaan otettaan ja ehdottaa 750 miljardin euron elvytyspakettia, jolla autetaan koronasta kärsineitä EU-maita kasvuun.
Summan suuruus heikompaa hengästyttää, mutta Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi Brysselissä:
”Eroavaisuudet ja vaikeat kysymykset rauhasta ja taakanjaosta täytyy tasapainottaa.
Me joko teemme sen kaikki yksin, jättäen maita, alueita ja ihmisiä jälkeen. Tai me
kuljemme tämän tien yhdessä”.
Komission puheenjohtajan näkemys pätee myös puuteollisuuden alan yrityksiin, olemme kaikki samassa koronaveneessä, ja yhdessä tästä selvitään. Puusepän- ja puutuoteteollisuus on saanut osumansa koronasta. Toisaalta käynnissä olevat projektit ja julkiset rakennuskohteet ovat toteutumassa. Kesäkuussa aloitettujen rajoitusten purun
toivotaan tuovan helpotusta ja ratkaisuja vallitsevaan tilanteeseen.
Kevät on tuonut myös myönteisiä yllätyksiä. Erityisesti kuluttajakauppa on käynyt tänä keväänä paremmin edellisvuoteen nähden. Asiakkailla on ollut enemmän aikaa
toteuttaa koti- ja vapaa-ajan rakentamisen rästiin jääneitä töitä. Osa alan yrittäjistä
onkin sitä mieltä, että rakentamisen jatkuvuuden turvaaminen on alan parasta elvytystä. Tosiasiahan on, että kuluttajien käyttäytyminen ratkaisee paljon. Eli siirretäänkö remontteja ja rakentamista, vai aloitetaanko ne.
On hyvä huomata, että itse puutuotealan mahdollisuudet pandemian jälkeisinä talouden elvytyskeinoina koko maalle ovat suuret.
- Kun omakoti- ja vapaa-ajan rakentamisessa on valtavasti puun käytön potentiaalia, kotitalousvähennyksen laajentaminen olisi hyvä rakentamisen elvytyskeino, toteaa neljännen polven yrittäjä Antti Leppäkoski Puuinfon haastattelussa.
Mittavampiakin hankkeita on liikkeellä. Yksi niistä on Helsingin Wood Cityn puukorttelin rakennustyöt, jotka käynnistyivät loppuvuodesta 2015. Helsingin Asuntotuotantotoimistolle rakennettavat puukerrostalot valmistuivat helmikuussa 2019. Puurakenteisen toimistotalon rakennustyöt käynnistettiin kesäkuussa 2018. Yhteensä noin 13
000 kerrosneliötä käsittäviin tiloihin tulee myös peliyhtiö Supercellin pääkonttori. Rakennus valmistuu tämänhetkisten arvioiden mukaan syksyllä 2020. Kokonaisuuteen
kuuluvan hotellirakennuksen sijoittaja- ja vuokralaisneuvotteluita käydään parhaillaan.
Wood Cityn kortteli valmistuu kokonaisuudessaan vaiheittain vuoteen 2021 mennessä. Tämä hanke työllistää myös puusepänteollisuuden yrityksiä.
Tuleva syksy näyttää, mihin suuntaan asiat kääntyvät, millaista tukea valtiovalta
voi tarjota alan yrittäjille, ja mitä hankkeita käynnistetään. On selvää, että poliittisia
päätöksiä tarvitaan. Alan yritykset nostavat esille Puutuoteteollisuus ry:n kyselyssä
keinoiksi käyttöpääoman rahoitustuen, kysyntää elvyttäviä toimenpiteitä ja julkisten
hankkeiden lisäämistä eri toimin. Näihin on helppo yhtyä.
Siitä huolimatta rauhaisaa, rentouttavaa ja tervettä kesää 2020.

Tuula Uitto
Päätoimittaja
Koronakevät muutti kesälomasuunnitelmia,
taidan vain ulkoiluttaa tätä kaunotarta
Austin Healey v. 1958,
siinä ei muita kontakteja tule.

Hyvää kesää kaikille!

Osoitteenmuutokset:
Kaarina Julkunen • p. 050 572 5996
tai kaarina@markkinointivartti.fi

Lehden vastuu:
Ilmoitusten julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoitushinnan palauttamiseen.Lehden mediatiedot www.puuviesti.fi
Kansi: Veli-Matti Oikarinen,
Koivisto Stdudio

Painopaikka: ECO-PRINT OY
Lammenkaari 4, 74130 IISALMI
044 700 5642, 044 700 4642

Yhteistyössä: www.puuteollisuusyrittajat.fi • www.puuseppamestarit.fi
www.propuu.fi • www.suomalainenhuonekalu.fi • www.visaseura.fi
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Tuusulaan rakennetaan maailman
ensimmäinen hiilineutraali asuinalue
”My Town! Maailman ensimmäinen hiilineutraali asuinalue”
suunnitellaan Uudellamaalla sijaitsevaan Tuusulan Rykmentinpuistoon. Hirsitaloteollisuuden toteuttamaa hanketta varten on
Tuusulan tämän kesän asuntomessualueen välittömästä läheisyydestä varattu kaksi korttelia, joissa rakennusoikeutta on yhteensä 22 000 kerrosneliömetriä. Ala mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 200 perheelle. Kunnallistekniikan puolesta rakentaminen alueella voi alkaa jo vuoden 2021 alussa. My Town!
-hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.
My Town! -hanke edistää hallituksen asettamaa tavoitetta, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, toteaa projektin johtaja, Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.
– Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan tämän vuoden aikana toimintakonsepti hiilineutraalin asuinalueen rakentamiseksi. Hankkeen aikana etsitään ja haetaan hirsitaloteollisuuden
kumppaneiksi uusia partnereita, osaajia ja tekniikkaa, joilla tavoitteeseen päästään.

Kaava mahdollistaa kortteleissa monipuolisen rakentamisen
pientaloista pienkerrostaloihin. Kortteleissa on lisäksi osittain
valmis kunnallistekniikka, joten rakentaminen voi alkaa tarvittaessa nopeasti.
Hirsi on massiivirakenteena kiinnostava materiaali arkkitehtisuunnittelun kannalta, kertoo professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
– Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä on erityisesti Moderni
hirsikaupunki -hankkeissa syntynyttä erikoisosaamista kaupunkimaiseen ympäristöön sopivien hirsirakennusten suunnittelusta.
– Nykyaikaisessa teollisessa hirsirakentamisessa on arkkitehtuurin näkökulmasta paljon vielä hyödyntämätöntä potentiaalia.
Kaupunkikuvallisten ja arkkitehtonisten lähtökohtien lisäksi tässä hankkeessa paneudutaan käyttäjän näkökulmaan ja hiilijalanja kädenjälkitavoitteisiin, ja onkin mielenkiintoista selvittää, mitä
näiden huomioiminen tarkoittaa hirsiarkkitehtuurin kontekstissa.

Suomalaisille suomalaista elinympäristöä

– Hiilineutraaliuden lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kaupunkirakentamisesta saataisiin entistä käyttäjälähtöisempää ja yhteisöllisempää. Selvityksen tekemisestä vastaa Oulun
yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, kertoo Romppainen.

Hirsitaloteollisuus haluaa tarjota ihmisille nykyistä yhteisöllisemmän ja virikkeellisemmän elämisen tavan tämänhetkisen ahtaan
kaupunkiasumisen sijaan, toimialajärjestön puheenjohtaja Marko Saarelainen toteaa.

Hiilineutraali rakentaminen kiinnostaa

– Haluamme, että tulevaisuudessa jokaisella suomalaisella on
mahdollisuus terveelliseen, turvalliseen ja ympäristöystävälliseen asumiseen, jossa luonto on enintään muutaman sadan
metrin päässä kotoa, Saarelainen sanoo.

Viime vuonna käynnistyneen hankkeen alkuvaiheessa kartoittiin yhteensä kahdeksan paikkakuntaa Helsingistä Ouluun, kertoo projektin johtaja Seppo Romppainen.
-Iloinen yllätys oli, että hankkeellemme tarjottiin alueita kaikilta
paikkakunnilta. Tuusulan valintaan vaikuttivat erityisesti sijainti suurten kasvukeskusten läheisyydessä sekä kunnan tarkoitukseen osoittaman alueen kaavan väljyys, kertoo Romppainen.
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Saarelainen muistuttaa, että hirsirakenne on pitkäaikainen hiilivarasto.
– Hankkeen avulla osoitamme, että hiilineutraali rakentaminen
ja yhteisöllinen elämäntapa on mahdollinen myös kaupungeissa.

Kiinnikkeet sahatavaran huputukseen
Muovihakaset, alumiinihakaset,
muovinaulat

Kuvissa on mallinnuksia tulevaisuuden hirsirakennuksista.
Työt on tuotettu Hirsirakenteinen kaupunkitalo -ideakilpailussa ja Moderni hirsikaupunki -hankkeessa.

Kiinnike-Heinonen Oy
Kurikantie 287
Moderni hirsiarkkitehtuuri soveltuu kokonaisen asuinalueen
rakentamiseen kaupunkimaiseen ympäristöön, hän korostaa.

61850 Kauhajoki

06 232 1043
info@kiinnike-heinonen.fi

Hirsitalovalmistajat ovat suunnitelleet kaupunkiin sopivia uusia talomalleja ja teknisiä ratkaisuja. Kiinnostus onkin kasvanut niin, että tällä hetkellä Suomessa jo yli neljäsosa pientaloista rakennetaan hirrestä. Hirren käyttö kasvaa vahvasti myös päiväkotien, koulujen ja muiden julkisten kohteiden
rakentamisessa.

Kulttuurimaisemaan sopivaa rakentamista

Made in Finland

– Tuusulan kunta on tunnettu Tuusulanjärven kulttuuriperinnöstä ja siitä, että meillä voi rakentaa omannäköisensä elämän pääkaupungin ja lentokentän välittömässä läheisyydessä: meiltä löytyy väljempää pientaloasumista luonnonrauhassa, mutta myös entistä monipuolisempia ja yhteisöllisempiä
tapoja asua ja elää. Meille on tärkeä olla mukana kehittämässä uudenlaisia ja monipuolisia asumisen mahdollisuuksia. Tilaisuuden siihen tarjoavat kesän 2020 asuntomessut
– jo kolmannet koskaan Tuusulassa järjestetyt asuntomessut
– sekä tämä yhteinen hanke. Se on luontevaa jatkumoa tulevaisuuden asumisen parissa tekemällemme työlle, toteaa
Tuusulan pormestari Arto Lindberg.
Lineartec Oy
Verstastie 6
33470 Ylöjärvi

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

SYKSYN LUKUPAKETTI!
Seuraavanumero 5-6
ilmestyy viikolla 35

Katse tulevaisuuteen!
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Asuinkäyttöön muutettu vanha soteasema Tampereen keskustassa Satamakadulla.
Taloon rakennettiin suurelementeistä kaksi lisäkerrosta puusta.

Puulle paljon mahdollisuuksia
lisäkerrosrakentamisessa
Suomen 53 000 kerrostalosta 27 000 on
välittömässä korjaustarpeessa. Puulle on
paljon mahdollisuuksia niiden saneerausja lisäkerrosrakentamisessa, sanoo Tampereen yliopiston rakennusopin professori Markku Karjalainen.
Kerrostaloasunnoista kolmasosa on kaupunkeihin 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa lähiötaloissa. Nämä betonielementeistä tehdyt talot suunniteltiin alun
perin kestämään 30–40 vuotta. Nyt niissä
muhii suuri korjaustaakka, Markku Karjalainen toteaa.
Talojen ulkoseinien kunto ja energiatehokkuus ovat heikkoja. Nykyisillä energiahinnoilla pelkkä ulkoseinien saneeraus ei ole
taloudellisesti kannattavaa, Karjalainen
kertoo. Lähiötalot ovat kuitenkin yleensä
hyvillä ja väljästi rakennetuilla alueilla, joten niihin voi saada lisää rakennusoikeutta. Taloyhtiöt voivatkin saada saneerauskustannuksia katettua rakennusoikeuksia
myymällä.
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Taloilla on yleensä hyvät perustukset ja
tukeva runko.
– Ne kestävät hyvin 1–2 puista lisäkerrosta, Karjalainen sanoo.

Puun etuna keveys ja nopeus
Puun etuna lisäkerrosten rakentamisessa on sen keveys. Korkean esivalmistusasteen ansiosta puurakentaminen on nopeaa, joten häiriötekijät ajoittuvat lyhyelle jaksolle.
Julkisivusaneerauksessa talon heikkokuntoinen uloin kerros ja vanhat eristeet voidaan kuoria pois ja asentaa tilalle energiatehokas puuelementtikerros. Taloon voidaan tehdä parvekkeet tai uusia ne, muuttaa kattomuoto sekä asentaa hissit joko
talon runkoon ripustaen tai omille kevyille
perustuksille. Samalla talon ja asuntojen
toiminnallisuus ja viihtyisyys paranevat.
Lähiötaloja pidetään usein rumina ja imagoltaan huonoina. Julkisivu- ja vesikattomuutosten ansiosta talon arkkitehtoninen
ilme kohenee.

Palomääräykset sallivat
Palomääräykset eivät edellytä automaattista palonsammutusjärjestelmää, mikäli puisia lisäkerroksia tehdään yksi. Suomessa näitä kohteita on toteutettu yli 50,
Karjalainen laskee.
Jos puisia lisäkerroksia tulee kaksi, on
ylimpään betonikerrokseen ja lisäkerroksiin asennettava sprinklerijärjestelmä.
Näitä Suomessa on tehty vasta muutama.
Useampikin lisäkerros voidaan rakentaa
puusta, mutta se edellyttää toiminnallisen
palomitoituksen tekemistä. Näitä kohteita
ei Suomessa ole toteutettu.

Teknisiä ratkaisuja on
Suomi on lisäkerrosrakentamisessa Karjalaisen mukaan kärkimaita jäljessä kymmenkunta vuotta. Edellä ovat Ruotsi, Keski-Euroopan maat ja Norja.
Teknisiä tai osaamiseen liittyviä ongelmia lisäkerrosrakentamisessa ei ole. Tarkoitukseen soveltuvat samat järjestelmät

Kuvan talo on Tampereen keskustassa
Kuninkaankadulla. Taloon on tehty
kaksi lisäkerrosta, joista ylimmässä
kantavat rakenteet koostuvat puusta.

kuin uusien puukerrostalojen rakentamiseen. Lisäkerroskohteita on toteutettu paikalla rakentamalla, suurelementeistä, pilari-palkki -tekniikalla ja tilaelementeistä.
Kokemuksia on myös hybridijärjestelmistä, joissa esimerkiksi lisäkerrosten kantava primäärirunko on teräksestä.
Puusta valmistettavat tilaelementit ovat
Karjalaisen mielestä ylivoimaisesti paras
ratkaisu.
– Tilaelementtitekniikka on nopein ja siitä
tulee asukkaille vähiten häiriötä.

Taloyhtiöille tulee opas
Talo- ja kiinteistöyhtiöille on tulossa lisäkerrosrakentamiseen opas Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla
-hankkeen toimenpiteenä.
Opasta valmistelevan Tampereen yliopiston tutkimusavustaja Dennis Somelarin
mukaan asunto-osakeyhtiöissä hankkeiden toteutumisen esteet liittyvät yleensä päätöksentekoon ja talouteen. Kiinteistöosakeyhtiöissä asiat sujuvat juohevammin.
Asunto-osakeyhtiöissä osakkaita askarruttaa Somelarin mukaan esimerkiksi prosessin kokonaiskesto, joka kaavamuutoksineen voi olla jopa useamman vuoden
mittainen.
– Asunto-osakeyhtiöillä ei aina ole koko-

naisvaltaista tietoa lisäkerrosrakentamisen prosessista. Myös sijoittaminen kuntoarvioihin ja alustaviin suunnitelmiin
saattaa mietityttää, jos ei ole varmuutta
rakentamisen toteutumisesta.
Kustannuspainetta voivat tuoda myös rakennusoikeuden lisääntymisestä aiheutuva väestönsuojien riittämättömyys ja pysäköintitarpeen kasvu.
Taloyhtiöissä esiintyy myös epärealistisia
odotuksia ja jopa epäluuloa lisäkerrosten
rakennusoikeuksien myyntitulojen jyvityksestä rakennusliikkeen ja taloyhtiön kesken.
– Jos rakennusoikeuden myyntihinta arvioidaan alustavasti liian korkeaksi, saattavat rakennusliikkeiden tarjoukset vaikuttaa huonoilta. Tällaiset pettymykset syövät osapuolten luottamusta toisiinsa.
Karjalaisen mielestä taloyhtiöiden kannattaa keskittää hankkeen hoito.
– Projektin johdossa tulisi olla henkilö,
joka hoitaa koko prosessin eli huolehtii
kuntoarvion tekemisen, selvittää tekniset
mahdollisuudet ja vastaa kilpailuttamisesta ja töiden valvomisesta.

Uudisrakentaminen ei riitä
Vähähiilisyys on tulossa osaksi rakennusmääräyksiä 2020-luvun puolivälissä. Tämä parantaa puun kilpailukykyä ja edistää sen käyttöä.

Puu sopii hyvin lisäkerrosten rakentamiseen
kerrostaloihin, professori Markku Karjalainen
muistuttaa. Etuina ovat muun muassa puun
keveys ja puurakentamisen nopeus.

Hallitusohjelman tavoite kaksinkertaistaa
puun käyttö rakentamisessa on Karjalaisen mielestä hyvä, mutta keinoja tarvitaan. Tavoitteeseen ei päästä lisäämällä
puuta pelkästään uudisrakentamisessa.
– Käyttöä pitää lisätä myös olemassa olevien rakennusten saneerauksessa.
Teksti: Tuulikki Huusko
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Myytäväksi rakennettu rauhallinen
tunnelmallinen
Honka Huomen.

Puu ja kotimaisuus näkyy Tuusulan
Rykmentinpuiston asuntomessuilla
Vuoden 2020 Asuntomessut Tuusulassa
järjestetään poikkeuksellisesti elokuussa.
Ne ovat historialliset monella tapaa: messut järjestetään jo kolmannen kerran Tuusulassa ja epidemiatilanteen takia tapahtuman järjestelyjen turvallisuuteen panostetaan nyt uudella tavalla.
- Tällä hetkellä kaikki järjestelyt etenevät
aikatauluissa, jotta voimme avata messuportit yleisöllä 3.-30.8.2020. Luonnollisesti seuraamme edelleen valtioneuvoston ohjeistusten päivityksiä suurten yleisötapahtumien osalta. Turvallinen kävijäkokemus on luonnollisesti tämän vuoden
asuntomessuilla ihan erityisessä roolissa, kertoo toimitusjohtaja Anna Tapio,
Osuuskunta Suomen Asuntomessuilta.
Medialle järjestettiin asuntomessualueelle ennakkoretki kesäkuun alussa noudattaen voimassa olevia viranomaisten ohjeita koskien yleisötilaisuuksia. Alueella oli
mahdollisuus tutustua ennakkoon jo useisiin kohteisiin.
- Messuilla on mahdollisuus tutustua pienille tonteille toteutettuihin kaupunkimaisiin pientaloihin, kertoo projektipäällikkö
Riikka Uusikulku.
Rykmentinpuiston kyläkaupunki on myös
yhteisöllinen paikka asua. Yhteisöllisyys

8
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näkyy yhteisinä pihasaunoina, kasvihuoneina, etätyötiloina, aukiomaisina katuina ja viljelyspalstoina.
Sisustuksessa näkyy skandinaavisuus japandi-tyyli, sisustustrendinä nousee myös
ekologisuus, kotimaisuus, päästövapaat,
turvalliset, jäljitettävän tuotannon tuotteet, ja pitkäikäiset laadukkaat tuotteet,
kuten myös helppohoitoisuus. Puurakentaminen näkyy niin ulko- kuin sisätiloissa,
niin pinnoissa kuin tilanjakajinakin.
- Erityisesti käsityön jälki saa nyt näkyä
ja mittatilaustyöstä ollaan valmiit maksamaan, sanoo sisustussuunnittelija Malla
Tapio. Koti on nyt tärkeä turvasatama, jossa on hyvä olla.
Ikkunapintaa on yhä enemmän ja pihat
ovat helppohoitoisia ja suhteellisen pieniä.
FINLOG Hetena, näyttävä nykyaikainen
clt-talo, jonka eri suuntiin kaltevat kattorakenteet ja talon keskelle jäävä, kahteen
suuntaan avautuva suojaisa atriumpiha
tekevät talosta persoonallisen.

Omatalo Kulma on suomalaisindonesialaisen
perheen persoonallinen koti, jossa on käytetty
paljon kierrätystiikkiä. Kalusteet ja kodin ilme
ovat sisustuksen suunnitelleen Sasu Heikkilän.

Honka Huomen moderni, kaupunkiin istuva hyvätunnelmainen kaupunkihirsitalo, jossa yhdistyvät tyylikäs arkkitehtuuri
ja puun tuoksu.
- Halusin luoda kotoisan harmonisen, ekologisen tunnelman, kodin, jonne on mukava tulla rauhoittumaan ja viihtymään,
esittelee sisustussuunnittelija Maru Hautala Suunnitteluhuone Nionio O. Rauhallista tunnelmaa luovat aidot materiaalit ja
harmoniset värit. Honka Huomen erikoi-

FINLOG Hetena -näyttävä
clt-talo, uusi ekologinen,
hengittävä ja muoviton
massiivipuutalo.

Hetenan erikoisuutena kahteen suuntaan
avautuva suojaisi
atriumpiha.

Paritalo Veljestecon olohuoneen ja makuuhuoneen seinissä on käytetty
Lunawoodin Jukola 3D
-puutekstuuria.

suus on viherhuoneella erotettu saunaosasto, sen on suunnitellut Greta Järvenpää.
Omatalo Kulma, on pohjoismainen hengittävä puutalo, jonka sisustuksessa henkii suomalaisindonesialainen
tunnelma. Tunnelman on luonut asukkaiden toiveita kuunnellen, sisutussuunnittelija Sasu Heikkilä, joka on tuonut ilmastosertifioitua Indonesiasta

kierrätettyä tiikkiä kalusteisiin.
- Kierrätystiikki on ekologinen,
ympäristöystävällinen ja kestävä puu, sitä voi käyttää myös
kosteissa tiloissa, Sasu Heikkilä kertoo. Hän tuo myös maahan oman malliston tiikkihuonekaluja.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Sasu Heikkilä

Maru Hautala.

Tapahtumia vuonna 2020
Tiedekeskus Heurekan SuperPuu-näyttely avautuu sitten,
kun museoiden aukiolo on sallittu.

Heurekan syyskaudelle on s
uunniteltuna seuraavat tapahtumat;
4.9. Heureka järjestää tapahtuman toisen asteen opiskelijoille
7.10. Puutuoteteollisuus järjestää tapahtuman arkkitehdeille, sisustussuunnittelijoille ja maisema-arkkitehdeille
19.11. Puutuoteteollisuus järjestää tutkimusseminaarin, jossa
esitellään puun terveysvaikutuksia koskevia tutkimustuloksia.
9.–13.9.Habitare; Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare inspiroi, tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamiseen sekä kodin ja tilojen toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen. Habitare myös nostaa esiin uuden suunnittelijasukupolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren
juhlii tänä syksynä 50-vuotista taivaltaan. Habitare järjestetään,
ellei korona vaikuta syksyllä tilanteeseen.

Tuusulan asuntomessut 2020
Asuntomessujen siirron valmistelu pidettäväksi 3.-30.8.2020
on aloitettu, mutta samalla huomioidaan se, että valtioneuvosto tekee näillä näkymin uuden arvioinnin yli 500 hengen yleisötilaisuuksista kesäkuun alussa. Jos messuja ei pystytä toteuttamaan elokuussakaan, mietitään pienimuotoisempaa, uudenlaista yleisötapahtumaa myöhemmälle syksyyn.
Vaikka messutapahtuman ajankohta nyt siirtyykin eteenpäin,
messualueen kotien ja yleisten alueiden rakentaminen Rykmentinpuistossa Tuusulassa edistyy ja kohteet valmistuvat aikataulussa.
- Meille on rakentumassa Rykmentinpuistoon upea messualue,
josta voimme olla ylpeitä ja joka kuvastaa uudenlaista Tuusulaa
monipuolistaen mielikuvaa asumisesta täällä, toteaa Asuntomessut Tuusulassa -projektin projektipäällikkö Riikka Uusikulku Tuusulan kunnasta. Kaikissa tapahtumajärjestelyissä tullaan huomioimaan yleisön ja henkilökunnan turvallisuus ja hyvinvointi.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Honka Huomen -hirsitalo kaikille aisteille
Hirsirakentamisen edelläkävijä Honkarakenne Oyj esittelee Tuusulan asuntomessuilla 2020 Honka Huomen -konseptitalon (kohde 41), joka aktiivisesti lisää asukkaidensa hyvinvointia. Honka Huomen
-talossa terveelliset luonnonmateriaalit ja
ekologinen hirsirakentaminen yhdistyvät
asumisen laatua parantavaan älykkääseen
talotekniikkaan ja kaikkia aisteja inspiroivaan taiteeseen! Talo tulee myyntiin kesällä 2020.
Honka Huomen -talomallisto suunniteltiin
erityisesti kaupunkien pienille tonteille sopivaksi. Kompaktin L-muotoisen talon syliin jää oma pieni piha, jota suojaavat piharakennukset. Oleskelutilassa suuret lasiseinät kutsuvat ympäröivän maiseman
sisään. Sisäpihan suuret lasiseinät kutsuvat ympäröivän maiseman sisään. Oleskelutilojen ja saunasiiven väliin jää inspiroiva vilvoitteluhuone, joka toimii esimerkiksi inspiroivana viherkeitaana, rauhallisena
joogahuoneena tai lukunurkkauksena. Jokapäiväistä helppoutta tuovat järkevät tilaratkaisut, kuten vaatehuoneet makuuhuoneiden yhteydessä.
- Arki asettaa entistä suurempia vaatimuksia kodeillemme ja epävarma maailma ko-

rostaa kodin merkitystä entisestään. Halusimme luoda ekologisen ja terveen kodin,
jossa on helppoa rentoutua ja palautua,
kertoo markkinointijohtaja Sanna Huovinen Honkarakenne Oyj:stä.
Hirsirakentamisen edut on tunnettu jo
pitkään Honkarakenteella, joka on pitkään kehittänyt nykyaikaisia terveellisen
ja ekologisen asumisen ratkaisuja. Yrityksen teettämässä Hyvinvointia edistävä
koti -tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset pitävät hirsitaloa terveyttä lisäävänä
asumismuotona. Hirsitalossa asuvat rentoutuvat merkittävästi vaivattomammin
kuin muissa talotyypeissä asuvat. (2020,
n=1000, tutkimuksen tulokset liitteenä).

Messutalon kaikki rakennusmateriaalit
ovat joko luonnonmateriaaleja tai turvallisia M1-päästöluokan materiaaleja. Puhtaan sisäilman takaavat rakenteiden kosteusturvallisuutta reaaliaikaisesti mittaavat langattomat kosteusanturit sekä lämmitystä ja ilmanvaihtoa älykkäästi ohjaava
talotekniikkajärjestelmä. Katolla ahkeroivat aurinkopaneelit ja pihalla on sähköauton latauspiste.

- Sisustuksen pääteema on hiljaisuus ja
rauha. Valitsin sisustukseen luonnonmateriaaleja sekä turvallisia M1-päästöluokan
materiaaleja ja suosin kotimaisia valmistajia. Terveelliseen hirsitaloon sopii Timberwisen kaunis lehtikuusiparketti, jolla
on Allergia-, iho- ja astmaliiton myöntämä
Allergiatunnus. Väriä sisustukseen tuovat
Puustellin mustikansininen keittiö ja Katja Hyytiälän taide, kertoo sisustussuunnittelija Maru Hautala.

Automaatiota
jokaisen tarpeeseen

kuvat: Homag

Robotti-investointi alkaa maksamaan
itseään takaisin jo ensimmäisestä
päivästä lähtien.

KYSY LISÄÄ!
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Marron Woodin vauhti ei hiljene
Lähes viisi vuotta sitten Marron Wood Oy
käänsi liiketoiminnan kasvuun, eikä hiljenemistä näy. Keskittymällä omiin vahvuuksiinsa viennissä ja kotimaan kaupassa kasvu on ollut jatkuvaa.
- Meillä ei ole juuri hiljenemistä näkynyt
edes tänä keväänä, toimitusjohtaja Juha
Suninen sanoo. Kotimaan kauppa on jopa kasvanut edelleen. Toki epidemiasta
johtuva epävarmuus heijastuu asiakkaiden toimintaan, mutta pientä kasvua on
vieläkin pystytty luomaan.
- Tietenkään emme tiedä huomisesta ja
ennakointi on vähän haastavampaa, mutta eipä siitä huomisesta koskaan voi olla
varma, pitää vaan uskoa omaan tekemiseensä ja tehdä se niin hyvin kuin osaa,
hän toteaa.

Jalopuusahatavarassa sekä liimalevissä
toimitusajat ovat pitkiä, mikä pitää varastot suurina.
- Tilanteesta huolimatta otimme tietoisen
riskin ja lisäsimme tavaraostoja, mutta varastossa oleva tavara liikkuu nyt nopeammin ja lyhyemmillä toimitusajoilla.
- Meillä on suuret varastot jalopuusahatavaraa sekä liimalevyjä sormijatkettuna
ja täyspitkällä lamellilla. Nämä ovat yhä
tarjontamme perusta, jota pystymme vielä
laajentamaan alihankintaverkoston avulla, Suninen toteaa. Jos valmista tuotetta ei löydy varastosta, niin teetämme sen
tarkasti valikoiduilla yhteistyökumppaneilla omista raaka-aineistamme. Näillä toi-

menpiteillä olemme saavuttaneet aseman
Suomen suurimpana jalopuutukkuna.
Marron Wood Oy maahantuo jalopuusahatavaraa Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Afrikasta.
- Pelkästään Pohjois-Amerikasta tuomme
40’ kontteja n. 80-100 kpl vuodessa, lisäksi Afrikasta ja Euroopasta n. 80 traileria/konttia vuodessa. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman suuren valikoiman erilaisia kokoja hukan minimoimiseksi, Juha Suninen sanoo.
Teksti: Juhaa haastatteli Tuula etänä
Kuva: Marron Wood

Marron Wood haluaa olla toimija, joka
pystyy tarjoamaan suomalaisille puusepänteollisuuden yrityksille nopealla aikataululla tuotteitaan asiakkaan toivomalla jalostusasteella. Kasvu tarkoittaa aina
kovaa työtä ja rohkeita päätöksiä oikeaan
aikaan.

Marron Woodin henkilökuntaa
vas. Mikko Avikainen, Mattias Engström
ja Kimmo Aaltonen.

Puun saatavuudessa ei ongelmia
Olli Harkki Emport:
Kysyntä on ollut hyvin pitkälti entisellään
ja olemme saaneet toimittajilta tavaraa
pääosin normaaliin tapaan, eli ihan hyvä on vielä ollut tilanne. Syksyn ennustaminen on haastavaa, oletamme, että jollain viiveellä voi tapahtua kysynnän hiljenemistä. Kuinka paljon ja missä vaiheessa riippuu niin monesta asiasta, että ei
kukaan oikein osaa sanoa, miten tilanne
kehittyy.

Jori Majava Woodim:
Kysyntä meillä Woodimilla on ollut ennallaan, olemme edelleen hyvällä kasvu-uralla, varsinkin näinä aikoina asiakkaamme
hakevat laatua, luotettavuutta ja toimitus-

varmuutta ja niistähän Woodim vahvasti
tunnetaan. Meillä on hyvin pitkät ja hyvät
asiakassuhteet tavarantoimittajiimme, ja
vaikeina aikoina ne ovat kultaakin arvokkaampia, hyvät asiakkaat palvellaan ensin, ja saatavuus ongelmia meillä ei juurikaan ole ollut. Syksyyn lähdemme luottavaisin mielin, kesällä tankataan tavaraa
varastoon!

Jarkko Puska Novo Wood:
Jarkko Puska teki vielä jalopuun hankintaa
ympärimaailmaa kuten ennenkin, myös
Novo Woodin toimittajaverkosto on kasvanut, tuotevalikoima lisääntynyt, mutta
samalla toimitusaikoihin on tullut enemmän vaihtelua.

- Kun kävimme loppuvuodesta 2019 tekemässä Indonesiassa kaupat ulko-ovilevyistä, on ne nyt tulleet meille, Järvelä kertoo
esimerkistä. Maailma on tuon tilauksen
jälkeen muuttunut, eikä sen kaikista vaikutuksista liiketoimintaan voi olla varma.
- Koronan vaikutuksista ei voi vielä sanoa mitään varmaa, toistaiseksi suuremmat rakennushankkeet ovat käynnissä ja
ne käsittääkseni viedään loppuun, sanoo
toimitusjohtaja Jarkko Puska. Jos muutoksia tulee, ne näkyvät aikaisintaan vuoden
loppupuoliskolla.
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Kaikkien puun käyttäjien puukauppa
- Löytönurkka -idean vinkkasi meillä
vuokralla oleva veneenveistäjä, Mattila
kertoo. Löytönurkkaus on toiminut hyvin,
ja sana kiirii, kun yhä useampi harrastajakin löytää nurkkauksesta sopivan palan.
Valikoimaa löytyy kolmesta lämpimästä
hallista, Mattila jatkaa.
- Toimitamme sahatavaraa ja viilua useina eri dimensioina ja laatuina. Kaikki
myytävä sahatavara on puusepänkuivaa.
Erikoisuutena voi sanoa, että Hakalan
Puutukussa on yksi Suomen suurimmista visakoivuvalikoimista sekä sahatavarana että viiluna. Hakalan Puutukulla on
myös oma puunkuivaamo, jossa voi kuivata tarvittaessa myös asiakkaan sahatavaraa. Puun kuivaus tehdään 2 lauhdutinkuivaamossa, joiden kapasiteetti on 15 ja
30 m3 sahatavaraa.

Jukka Mattila on kaupannut puuta puusepille
samassa paikassa jo vuodesta 1994. Yritys on
ollut samassa paikassa vuodesta 1963.
Hakalan Puutukkuun voi tulla kuin mihin tahansa kauppaan ja astella suoraan
Mukkulankaudulta sisään halliin puuostoksille. Hakalan Puutukulla on Suomen
laajin puulajivalikoima, johon kuuluu noin
10 kotimaista ja 50 tuontipuulajia sahatavarana ja puuviiluna.
- Valikoimamme on Suomen laajin, määrät eivät välttämättä ole suuria, mutta lajivalikoima on sitäkin kattavampi, kauppiaaksi itseään luonnehtiva Jukka Mattila sanoo. Alan harrastajia kiehtoo varsinkin ”löytönurkka”, jossa voi tehdä löytöjä
juuri omaan tarpeeseen.

Puuta soittimiin tulivat Ikaalisesta
hakemaan soitinrakentajat Juha Jokela,
Anssi Nuutinen, Tero Siromaa ja Andy Lohner.
Upeasta tammesta syntyy,
vaikka näyttävä pöytä.
Puulla on tarina, kun osa Malmin
hautausmaan vaahteroista päätyi
Hakalan Puutukkuun.
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- Osan sahatavarasta, esimerkiksi koivun ja visakoivun kuivaamme itse, Mattila esittelee.

Isoenojen ja isän jalanjäljissä
Hakalan Puutukku Oy on perinteikäs puutavaraliike, jonka juuret ulottuvat vuoteen
1947, jolloin Hakalan veljekset aloittivat
puukaupan. Alusta alkaen liike keskittyi sahatavaran ja puuviilujen toimittamiseen. Vuodesta 1963 puukauppaa on
käyty Lahden Mukkulassa.
- Isoäitini veljet Eino, Väinö ja Paavo Hakala aloittivat alalla myymällä lämmi-

tyspuuta Helsinkiin, Mattila kertoo. Ulkomaankauppa oli monimutkaisempaa
kuin nykyään, mutta puuta myytiin tuolloin Eurooppaan ja jalopuita tuotiin Suomeen. Suomen vientiä heikensivät sekä
tuontisäännöstely että tiukka rahapolitiikka. Osa viennistä hoituikin niin sanotun
hallitun vaihtokaupan ansiosta.
1950-luvun lopussa Jukka Mattilan isä
tuli mukaan. Silloin hän perusti ja rakennutti kauppaliikkeen nykyiselle paikalleen, jossa Hakalan Puutukku nykyisin
toimii. Jukka Mattila jatkoi puukauppaa
vuonna 1994. Hän on koulutukselta metsänhoitaja kaupalliselta puolelta.
Koulutuksesta on toki hyötyä puukauppiaalle, mutta eniten Jukka Mattila sanoo
työn ja asiakkaiden opettaneen häntä.
- Asiakkaat ovat tämän työn suola. Koronakevät ei ole vaikuttanut puuraaka-aineen saantiin, mutta myynti on kyllä pienentynyt huomattavasti. Erityisesti koulujen ja harrastuspiirien sulkeminen on
vaikuttanut opiskelijoiden ja koulujen
käynti- ja tilausmääriin, Mattila toteaa.
Haastattelupäivänä pihaan kaartaa auto, josta astuu ulos Ikaalisen puutyöpuolen opettajia ja oppilaita, jotka tulevat hakemaan puuainesta soitinrakentamiseen.
Virkistymisen merkkejä ilmassa.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Puuliite
Suomen Sahayrittäjät ry:n jäsenyrityksillä
koronakriisin negatiiviset vaikutukset lieviä
Pienet saha- ja höyläämöyrittäjät kuuluvat
siihen harvinaislaatuiseen joukkoon, jossa
koronakriisin vaikutukset eivät juurikaan
näy – ainakaan negatiivisessa mielessä.
-Valtaosa meidän jäsenyrityksistämme on
viestittänyt jopa edellisvuotta vilkkaampaa
kevättä. Poikkeustila on rajoittanut ihmisten liikkumista ja moni onkin kaivannut
jonkin sorttista aktiviteettia kotioleskeluun. Vuosia ”hautuneet” remontit on laitettu liikkeelle ja tämä on lisännyt paikoin
selvästikin pienten ja paikallisten sahureiden liikevaihtoa. Tue paikallista -kampanja on tuonut mukavasti asiakkaita pieniin
paikallisiin yrityksiin, valottaa Suomen Sahayrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Ripatti.
Suomen Sahayrittäjät ry lanseerasi muutama vuosi sitten Lähipuu® -tuotemerkin lisäämään lähellä kasvaneen ja lähellä jatkojalostetun sahatavaran tunnettuutta.
- Lähipuu -merkin tunnettuus on kasvanut

huimaa vauhtia. Tämän päivän kuluttajat
ymmärtävät varsin hyvin, mikä on ympäristöasioiden merkitys pienissäkin hankinnoissa. Ylpeänä voin myös kertoa, että ensimmäinen lähipuusta rakennettava
julkinen rakennus näkee päivänvalon ensi
vuoden puolella. Rautalammin kunta Pohjois-Savossa oli ennakkoluuloton ja nopea
päätöksenteossaan. Siitä päätöksestä kiittävät tulevaisuudessa kunnan päiväkoti-ikäiset lapset. Heille valmistuu vuonna
2021 Rautalammin keskustaan Lähipuu®
-päiväkoti, iloitsee Timo Ripatti.

la ole mahdollisuuksia olla mukana. Kunnille ja kaupungeille on kuitenkin erittäin
tärkeää verotulojenkin kannalta toimivat,
pienet alueelliset yritykset, muistuttaa Timo Ripatti.

Rautalammin päiväkotihankkeessa painotetaan vahvasti aluetaloudellista merkitystä.
- Ajatusmalli on erinomainen ja antaa mahdollisuuden pienillekin toimijoille osallistua julkisiin hankkeisiin. Monesti kunnat toimivat rakennushankkeissa
sen helpoimman, vanhan ja totutun kaavan mukaisesti. Silloin ei pienillä toimijoil-

+ reilua

jalopuukauppaa +
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Suomalaisomisteisen Waldhausin

Raimo Keskimäki
Waldhaus SP zo.o on 1999
perustettu suomalaispuolalainen yritys. Puolassa toimivalla yrityksellä on oma sahalaitos sekä höyläämö/puusepäntehdas.
- Sijaintimme on KaakkoisPuolassa hyvien lehtipuumetsien alueella, kertoo Raimo Keskimäki.
Työntekijöitä 40-50 henkeä
sesongin mukaan, lisäksi yrityksellä on useita alihankkijoita kysynnän mukaan.
- Omistan yhdessä puolalaisen kumppanin kanssa yrityksestä 4/5, lisäksi 1/5
osaa on ulkopuolisen yrittäjän, suomalaisen omistuksessa, Raimo Keskimäki kertoo.
- Yrityksen perustamiseen
johti erään parkettitehtaan
ehdotus tammipuutavaran
hankkimisesta kauttani, joka taas johti pienen sahalaitoksen hankintaan, Keskimäki selventää.
- Yritystä perustaessa apu-
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namme oli ranskalainen tammen sahaukseen erikoistunut
sahuri, jolta opimme tammitukkien sahauksen salat, Keskimäki jatkaa. Pari vuotta
myöhemmin Keskimäki perusti kumppaneineen myös
puusepäntehtaan hyödyntämään paremmin sahatavaraa esimerkiksi liimalevytuotannon muodossa. Puolalaisessa ja suomalaisessa yrittäjyydessä on joitakin eroja,
mutta ylitsepääsemättömiä
ongelmia ei ole ollut.
- Suhteellisesti ottaen kirjanpidon hallinta on mutkikkaampaa kuin Suomessa,
mutta meillä on osaava kirjanpitotoimisto, eikä ylipääsemättömiä ongelmia ole ollut, vaikka siis paperityötä
riittää, Keskimäki toteaa.
Vastapainona Puolassa on
kohtuullinen, 16 prosentin
yritysverokanta.

Waldhaus Puolassa
palvelee suomeksi
Tuotteiden laatu vastaa suomalaista tasoa ja iso osa yrityksen tuotteista toimitetaan
Suomeen.
- Määrällisesti eniten teemme erikoiskynnyksiä sekä
muita komponentteja ovi- ja
ikkunateollisuudelle puolivalmisteina, Keskimäki esittelee.
- Erilaiset listat ja höylätuotteet ovat myös tärkeitä vientituotteitamme. Yrityksen

oma sahalaitos on keskittynyt tammen sahaukseen ja
osaa tuotannosta myydään
sahaustuotteina muun muassa parkettitehtaille sekä puusepäntehtaille.
- Raaka-aineet (tukit) hankimme pääasiassa Puolan
valtion metsäyhtiöltä, lisäksi osittain Ukrainan ja Slovakian metsistä, Keskimäki
jatkaa. Puolalaiseen tapaan
kaikki ostot tehdään pääasiassa käteis- ja ennakkomaksuina.
- Tästä huolimatta ei ole vastaan tullut katteettomia kauppoja tai pettymyksiä, hän sanoo.
Pääraaka-aineena yritys käyttää tammea, koivua ja muita
lehtipuita.
Waldhausin asiakaskunta on
laaja.

- Asiakkaitamme ovat ennen
kaikkea ovi- ja ikkunateollisuus, kalustevalmistajat sekä rakennusteollisuuden yritykset, Keskimäki kertoo. Asiakkaita palvellaan suomeksi
ja tuotteet toimitetaan Suomeen.
- Myynti tapahtuu suoraan
tehtaaltamme suomeksi,
Keskitalo sanoo.

Työvoiman
saatavuus
Työvoiman saatavuus on ollut Puolassa hyvä takavuosina, mutta nykyään alkaa olla vaikeampaa saada työntekijöitä.
-Puolaan on tullut paljon uusia yrityksiä Länsi-Euroopasta ja ne kilpailevat työvoimasta, Keskimäki toteaa.
- Toisaalta idästä, lähinnä
Ukrainasta, on tullut tilalle

Puuliite

tuotteista tulee puolet Suomeen

työvoimaa tähän mennessä
noin 1,5 miljoonaa henkeä,
kun taas paikallisia houkuttaa
Saksa ja muut Länsi-Euroopan maat, joissa tulotaso on
korkeampi. Puolassa on myös
palkkataso noussut tuntuvasti
ja osittain ulkomailla työskennelleitä onkin jo muuttanut takaisin, varsinkin perheellisiä.
Yritysilmasto ei merkittävästi
poikkea suomalaisesta. Mo-

lemmissa maissa on omat
hankaluutensa.
- Puolan on sanottu olevan
EU:ssa kolmanneksi suurin
kalusteiden valmistaja, 10
prosentin volyymilla, Keskimäki kertoo. Puolalla on vankat perinteet puualalla.
Puolassa on paljon alan vientiyrityksiä ja suuria ostajamaita ovat Venäjä, Ukraina, Sak-

sa sekä muut Länsi-Euroopan
maat, vienti arvoltaan yli 11
miljardia euroa vuodessa. Ainoastaan Italiassa on enemmän alan valmistajia EU:n sisällä. Suurimmat alan yritykset edustavat satojen miljoonien eurojen valmistusarvoa
vuosittain.

tajia laidasta laitaan, mukaan
lukien CNC-työstökoneet ja
muu automaatio, Keskimäki
sanoo. Kuva vanhakantaisesta tuotannosta ei päde enää
tänä päivänä, vaan tuotteita valmistetaan laidasta laitaan ja laatukin on kohtuullisen hyvää.

- Siis osaamista alalla löytyy Puolassa merkittävästi,
myös työstökoneiden valmis-

Teksti: Tuula Uitto,
haastattelu tehtiin etänä
Kuvat: Raimo Keskimäki

PUUALAN AMMATTILAISET

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

OVI-HOLLOLA

www.ovihollola.fi
WWW.PUUVIESTI.FI
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Vuoden Woodimin ohjissa ollut Jori Majava:

Woodimillä tehdään
töitä hyvällä fiiliksellä
Jori Majava otti Oy Woodim Finland Ltd
toimitusjohtajan tehtävän vastaan vuosi
sitten toukokuussa, kun yrityksen perustaja Pekka Tarvajärvi jäi eläkkeelle. Majava
on työskennellyt Oy Woodim Finland Ltd:llä jo 9 vuoden ajan; ensin myyntipäällikkönä, kunnes viime vuosina Woodimin
toiminta ja operaatiot ovat siirtyneet vähitellen hänen vastuulleen. Vuosi on kulunut ja se on ollut toimitusjohtajan näkökulmasta erittäin kiireinen.
- Vuosi on ollut opettavainen, mielenkiintoinen ja kiireinen, Jori Majava sanoo.
- Pekka opasti hyvin ja oli kesän paikalla
tukena, mutta kyllähän siinä kaikkea uutta rysähti päälle kerralla kuitenkin, hän
jatkaa. Asiaa ei helpottanut, että yritys
vaihtoi kahta isoa järjestelmää samanaikaisesti.

- Kun saimme ne toimimaan, on ollut hyvä aloittaa niiden osalta puhtaalta pöydältä, Jori Majava tuumaa.
- Joka tapauksessa mukavahan se oli
hypätä näin hyvin hoidetun yhtiön johtoon. Meille on vuosien saatossa valikoituneet parhaat toimittajat ympäri maailmaa, meillä on huippuammattitaitoinen
ja motivoitunut porukka täällä Woodimilla, talous hyvässä ja vakaassa kunnossa,
jolloin pystymme pitämään Suomen suurinta jalopuuvarastoa, Jori Majava luettelee. Ja lisää luetteloon tehokkaat ja joustavat jatkojalostajat, sekä tietenkin, hienot asiakkaat, joiden kanssa kehitetään
koko ajan yhteistyötämme, hän jatkaa.
Aina yhtiö muodostuu johtajansa näköiseksi, tulevaisuudessa hän näkee tärkeimpänä vahvistaa yhtiön asemaa jalopuukaupan johtavana toimijana.

Laaja asiakaskunta
Oy Woodim Finland Ltd asiakaskunta on
hyvin laaja, ja asiakkaita varten työtä kuitenkin tehdään.
- Asiakkaat on asetettava etusijalle myös
muutostilanteissa ja mielestäni onnistuimme siinä hyvin, Jori Majava miettii.
- Minun nähdäkseni meidän muutoksemme ei ole juurikaan ulospäin näkynyt, muuten kuin parantuneena palveluna, hän sanoo. Tavarantoimittajat olivat
tuttuja jo ennestään, joten niiden suhteen
siirto sujui Majavan mielestä sujuvasti.
- Toki vuodessa on löytynyt muutamia uusia luotettavia ja varmoja toimittajia lisää.
Enkä kiellä, etteikö tässä ole pitkää päivääkin tullut tehtyä, Majava toteaa. Kiireen keskellä hän on saanut järjestettyä
aikaa myös perheelle ja harrastuksillekin.

Tammisia käsijohteita.

Jori Majava on ollut
Oy Woodim Finland Ltd
toimitusjohtajana vuoden.
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Puuta halutaan
nyt sisustukseen
Perinteisesti Suomessa on ollut kotisisustamisessa paljon puuta, ja nyt näyttää, että trendi on siihen taas palaamassa, kyllähän se kliininen valkoinen, pahimmillaan
jo laboratorio-olosuhteita muistuttavat sisustukset, voisi jo väistyä lämpimämpien
sävyjen tieltä. Onneksi taitavat arkkitehdit
haluavat käyttää paljon puuta julkisissa tiloissa, usein se on akustisestikin paljon
miellyttävämpi, kuin muut pinnat. Keittiötasoissa on taas puun suosio kasvussa,
ja siellä tammi on ylivoimainen ykkönen.
Edelleen sitä myös sävytetään eri sävyihin.

- Perhoa olen ehtinyt vähän joella vispaamaan, kitaran kaulaa bändi hommissa
näppäilemään ja metsäpoluilla minut on
voinut nähdä maastopyörän selässä, Jori
Majava naurahtaa.

Hyvällä fiiliksellä töissä
Woodimin toimistolla, nuorekkaassa porukassa nauru on herkässä, ja töissä on tosi
hyvä fiilis tehdä töitä yhdessä.
- Tämä näkyy hienosti sitten myös kaupankäynnissä. Yksinhän minä en tätä tee,
ja järjettömän suurena apuna tässä siirtymävaiheessa ovat olleet kollegat Jyrki, Timo ja Perttu, joihin on voinut myynnissä
ja tuotannossa luottaa täysin, Jori Majava
kiittelee. Kaikkea ei toimitusjohtajakaan
millään ehdi tehdä itse, joten on tärkeää,
että voi ohjata töitä myös toiselle, ja luottaa siihen, että ne hoidetaan pikaisesti ja
luotettavasti loppuun asti.
- Taloushallinnossa ja markkinoinnissa
olen voinut luottaa Merviin, ja hänestä on
ollut suuri apu, Jori Majava lisää. Kiitosta hän jakaa myös varaston Mikalle ja Pekalle, jotka ovat Majavan mielestä uskomattomia taikureita saamaan viime tingassa tilatut tavarat lähtemään vielä samana päivänä.
- Nyt talven aikana ”pahin” on helpottanut ja olen päässyt keskittymään taas paremmin omaan intohimooni, eli myyntiin,
Majava toteaa.
- Mennyt vuosi oli Woodimilla erinomainen ja saimme myynnillistä kasvua, sekä
tavoiteltu tulos, ja vaikka nyt elämmekin
melko poikkeuksellista aikaa niin näyttää

myös seuraava toimitusjohtajavuoteni menevän suunnitellusti! Nautin todella suuresti, kun saamme olla suunnannäyttäjä
alallamme, ja innovoimassa kaikkea uutta
ja keksimässä uusia ratkaisuja asiakkaittemme haasteisiin, hän toteaa.

Muutoksilla
kannattavammaksi
TEM:in 2019 huonekalualan toimialaraportin mukaan puisten huonekalujen suosio on selvässä kasvussa.
- Me olemme saaneet sujuvoitettua paljon
eri toimintoja, karsittu päällekkäisyyksiä ja
siirtyneet monessa asiassa sähköisiin toimintoihin, Majava sanoo.
- Kyllä meille on kaikessa kuitenkin tärkeintä, että asiakas saadaan palveltua kerralla ja hän voi luottaa saavansa tarvitsemaansa laatua sovittuun aikaan, hän jatkaa. Uuttakin on tulossa, kun Jori Majava
on päässyt yhtiön tytäryhtiön Euroboardin
kautta tutustumaan kuitupohjaisiin levyihin ja niiden maailmaan.
- Alkuun mielikuva oli, että siellä kaikki eri
toimittajien levyt olisivat samantyyppisiä,
eikä laadullisia eroja olisi niin paljoa, kun
umpipuussa, hän sanoo, mutta nostaa saman tien käden pystyyn virheen merkiksi.
- Naurattaa oikein, kuinka väärässä olinkaan, onneksi meillä on tälläkin puolella maailman parhaita toimittajia, ja päästään olemaan edelläkävijänä, hän toteaa.

- Nyt varsinkin täyden sauvan levyjä menee keittiöihin enemmän, kun halutaan
näyttävää ja ylellistä tuntua kotiin, Majava kertoo. Usein samaan remonttiin uusitaan keittiön pöytä ja muita kalusteita. Nykysisustajat hakevat yksilöllistä näköä, ja
esim. lankkuratkaisuja käytetään paljon ja
nyt saa olla oksaa ja halkeamaa.
- Aina näitä ei ole helppoa toteuttaa, mutta onneksi Suomesta löytyy ennakkoluulottomia ja todella taitavia puuseppiä paljon, Majava kehuu.
Saunasisustamiseen panostaminen jatkuu
edelleen, monikaan ei halua enää sitä halvinta mahdollista vaan halutaan oikeasti
näyttävää puuta; hyviä sävyä, hienostunutta syykuviota ja usein leveää lautaa, ja
vastapainoksi sitten hyvin kapeaa, vaikka
valepontillista paneelia.
- Hienosti asiakkaat ovat löytäneet uudet
puulajit varsinkin lauderatkaisuihin, valikoimaahan löytyy vaikka kuinka, Majava
sanoo. Julkisissa tiloissa, ravintoloissa ja
esim. hotelleissa puun käyttö on lisääntynyt, monessa kohteessa kova ja kylmä on
saanut väistyä lämpimän ja hienostuneen
puun tieltä. Asiakkaamme ovat toteuttaneet mielettömän hienoja projekteja, kunhan nyt vaan saataisiin paikat taas auki,
että ihmiset pääsevät nauttimaan ja inspiroitumaan puusta!
- Materiaalina puu on miellyttävää ja ajatonta. Oikein hoidettuna puinen huonekalu pitää arvonsa, se on ekologinen ja kestävä valinta, Majava toteaa lopuksi.
Joria haastatteli etänä Tuula Uitto
Kuvat: Woodim
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Automaattivarastoon
investoitiin vuonna 2018.

Jatkuva liike tuo kilpailuedun
Jarkko Puska on luotsannut Novo Wood
Oy:tä vuodesta 2008 vuoteen 2012 yhdessä isänsä Heikki Puskan kanssa.
Vuonna 2012 Heikki Puska luovutti yrityksen ohjat yksin Jarkolle. Luovutushetkellä Heikki Puska muisteli aikaa, jolloin
hän aloitti puutuotekaupan alalla. Tuolloin
vuosina 1970-90-luvuilla Suomessa elettiin huonekaluteollisuuden kukoistusta.
Viilua myytiin kaikista eniten. Henkilökuntaa oli tuolloin yhdeksän henkilöä töissä,
ja liikevaihto oli noin kuusi miljoonaa euroa. Toimipaikkoja oli Turussa, Kauhajoella ja Lahdessa, yhteensä noin 6000 neliötä. Viimeisen 10 vuoden aikana liikevaihto
on kasvanut ja varaston arvo on tuplaantunut. Toimintansa Novo Wood on keskittänyt tätä nykyä kokonaan Hollolaan.
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Jarkko Puskan vauhti Novo Woodin toimitusjohtajana ei ole hidastunut. Jalopuun
hankintaa ja kartoitusta on tehty ja tehdään ympäri maailmaa edelleen.

Suurin osa tuotteistamme on sertifioituja ja tutustumme toimittajiemme tuotantolaitoksiin henkilökohtaisesti laadun takaamiseksi, hän jatkaa.

- Kotimaisten toimittajiemme lisäksi maahantuomme jalopuita, puupohjaisia levyjä ja sisustuslevyjä mm. Intiasta, Afrikasta, Venäjältä, eri puolilta Eurooppaa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Jarkko
Puska luettele. Merkittävä osa toimittajista on antanut yksinoikeuden Suomessa
tapahtuvaan jälleenmyyntiin – valtaosaa
Novo Woodin tuotteista ei saa muilta yrityksiltä Suomessa.

Samaan aikaan toimintaa on kehitetty
koko ajan ja investointivauhti on vähintäänkin kohtuullinen. Uusiin tiloihin Hollolaan Novo Wood muutti alkuvuodesta
2016. Saman katon alle on muuttanut
myös joukko yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehty yhteistyö tuo hyötyä molemmille osapuolille. Tällä hetkellä saman
katon alla toimivia yhteistyökumppaneita
ovat Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy sekä Redson Oy.

- Teemme yhteistyötä luotettavien tavarantoimittajien kanssa ja kannamme vastuun toimitusketjusta, Puska vakuuttaa.

Puuliite
Henkilökunnan määrä on pysynyt samana
ja lähestulkoon samoina. Tässä vas. Antti
Järvelä, Annukka Leppäjärvi, Mia Solehmainen,
Jarkko Puska ja Eetu-Pekka Heiskanen sekä
Jyrki Pyysalo.
le mahdollisuuden tehdä tilauksia vuorokaudenajasta riippumatta, Puska toteaa.
Tänä keväänä on myös laajennettu toimintaa perustamalla uusi yritys Nordic
Ply Oy, jonka kautta pystytään laajentamaan palvelurepertuaaria.

Automaattivarasto
toiminnassa jo kaksi vuotta
Varaston käsittely on myös nopeutunut,
kun Novo Wood investoi osittaiseen varaston automaatioon vuonna 2018.
- Varastointi on siirtynyt myös asiakkailta
tuotantoon, toteaa myyntipäällikkö Antti
Järvelä. Se tarkoittaa, että yhä useampi
asiakas käyttää Novo Wood Oy:tä myös
puskurivarastonaan. Automaattivarasto
auttaa varaston nopeassa käsittelyssä.
- Automaattivarastosta saa sellaisen määrän ja sellaisia levyjä kuin tarvitsee, Järvelä sanoo. Varastoneliöt ovat tällä hetkellä lähes 9000 neliötä. Varastosta löytyvät
MDF-levyjen lisäksi vanerit, lastulevyt, viilutetut levyt, laminaatit sekä massiivitasot. Ison varaston hoitamisessa automatisoitu varasto toimii tehokkaasti. Nopeutta toimitukseen tulee, kun järjestelmään
ohjelmoidaan tilaukset valmiiksi.

vyistä, on ne nyt tulleet meille, Järvelä
kertoo esimerkistä. Maailma on tuon tilauksen jälkeen muuttunut, eikä sen kaikista vaikutuksista liiketoimintaan voi olla varma.
- Koronan vaikutuksista ei voi vielä sanoa mitään varmaa, toistaiseksi suuremmat rakennushankkeet ovat käynnissä ja
ne käsittääkseni viedään loppuun, sanoo
toimitusjohtaja Jarkko Puska. Jos muutoksia tulee, ne näkyvät aikaisintaan vuoden loppupuoliskolla.

- Nordic Ply tarjoaa erilaisia jatkojalosteita
mm. rakennusteollisuudelle, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Puska. Tuotteina ovat eri
laatuiset pinnoittamattomat ja pinnoitetut koivu- ja havuvanerit, ja yritys tarjoaa
tuotteilleen myös sahauspalvelua. Nordic
Ply Oy:n uusina työntekijöinä ovat aloittaneet Harri Hanski ja Mika Silvennoinen,
jotka ovat aiemmin työskennelleet vanerin
parissa Koskisen Oy:llä.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Digiloikka ja uusi yritys
Digiloikan Novo Wood on ottanut avaamalla nettikaupan asiakkailleen. Nettikaupan kautta on saatavana Novo Woodin
koko tuotevalikoima. Yrityskohtaisen tunnuksen avulla asiakas näkee omat hinnastonsa, tuotteiden saatavuuden ja voi tilata
tuotteet suoraan verkosta. Tämä nopeuttaa tilausten käsittelyä ja antaa asiakkaal-

Myös Novo Woodin toimittajaverkosto on
kasvanut, tuotevalikoima lisääntynyt ja
samalla toimitusaikoihin on tullut enemmän vaihtelua.
- Kun kävimme loppuvuodesta 2019 tekemässä Indonesiassa kaupat ulko-ovile-

Nordic Ply Oy:n uusina työntekijöinä ovat
aloittaneet Harri Hanski ja Mika Silvennoinen.

Waldhaus on vuonna 1999 perustettu
suomalaispuolalainen perheyritys.
Olemme yli 20 vuotta toimittaneet
suomeen ja muualle eurooppaan
huonekalu- ja rakennusteollisuuden
tuotteita sekä komponentteja tammesta ja mm. koivusta sekä saarnista.
POLAND

Waldhaus tuntee puun.

Tuotteitamme mm.:
julkisten tilojen paneelit
rimat ja rimaelementit
listat, karmit, kynnykset
liimalevyt
erikoisparketit
Ota yhteyttä!
waldhaus@waldhaus.pl
+4814 676 1187(eng)
+48608307390(fin)
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u PTT:n metsäalan ennuste - METSÄUUTINEN

Metsäsektori selviää koronakriisistä monia aloja paremmin
Koronakriisi iskee metsäsektorin eri
toimijoihin hyvin vaihtelevasti, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n
metsäalan ennuste. Kokonaisuudessaan ala selvinnee koronan aiheuttamista ongelmista monia muita toimialoja paremmin, mutta erot
yritysten välillä ovat suuria. Eniten
kärsii mekaaninen metsäteollisuus,
kuten sahat. Metsäala voi kuitenkin elpyä kriisistä varsin nopeasti,
jos tilanne ei aja tuotantoketjun pienempiä yrityksiä konkurssiin.
Ennusteen mukaan kemiallisen ja
mekaanisen metsäteollisuuden näkymät ovat hyvin erilaiset. Sellun ja
kartongin vienti vetää tänä vuonna
kohtalaisesti, sillä koronakriisi luultavasti lisää pehmopaperien kysyntää, ja verkkokaupan kasvu pitää
pakkausten menekkiä yllä. Toisaalta sanomalehtipaperissa kysynnän
lasku näkyy jo: sen hinta on laskenut viime viikkoina Euroopassa selvästi muita paperilajeja nopeammin.
- Suomessa tuotettu pehmopaperi käytetään pääosin kotimaassa. Mutta pehmopaperin kasvanut
käyttö maailmalla tarkoittaa sitä,
että havupuusta tehtävälle sellulle on kysyntää”, kertoo PTT:n vanhempi tutkija Emmi Haltia.
Mekaanisen metsäteollisuuden
puolella tilanne on vaikeampi. Pandemian ja alkuvuoden lakon myötä
sahatavaran ja vanerin vienti sekä
tuotanto vähenevät voimakkaasti.
Sahatavaran huhti-kesäkuun vientinäkymät Eurooppaan ovat heikot, koska rakentaminen on monessa Euroopan maassa lähes seisahtunut. Suomessakin korona on

hidastanut rakentamista. Kiinassa
sen sijaan rakennustöitä käynnistellään jo uudelleen.

kuljetuksiin ja ulkomaisten komponenttien saatavuuteen liittyvät ongelmat.

- Vientinäkymät Kiinaan ja Japaniin
ovat kohtalaiset, sillä näissä maissa
epidemia on saatu pidettyä kohtalaisesti kurissa. Vientiä niihin kuitenkin rajoittaa konttipula, kertoo
metsäekonomisti Matti Valonen.

Laajamittaiset sairastumiset, karanteenit ja eristystoimenpiteet vähentävät teollista tuotantoa Euroopassa. Suomessakin tehtailla tehdään erikoisjärjestelyjä tuotannon
turvaamiseksi, mutta riskit toiminnan häiriintymiseen lisääntyvät,
kun epidemia jatkuu. Työntekijöiden saaminen tuotantolaitoksiin ja
kuljetustehtäviin voi hankaloitua,
mikä voi pahimmillaan vaikuttaa
merkittävästi tuotantoon.

Puumarkkinat hiljenevät, korjuuyrittäjillä
vaikeaa
Hakkuissa jo alkuvuoden lähtötilanne oli huono, kun lämmin sää
esti talvileimikoiden korjuun isossa osassa Suomea. Korjuuyrittäjien tilanne voikin olla erittäin vaikea, jos hakkuut vaimenevat koronan myötä. Hakkuumäärä vähenee
tänä vuonna erityisesti uudistusleimikoiden korjuussa, kun sahatavaran tuotanto laskee ainakin alkuvuoden ajan. Puukauppoihin koronakriisin suorat vaikutukset ovat
pienemmät, mutta epävarma kysyntätilanne hiljentää markkinoita,
ja puun hinnat laskevat tänä vuonna. Yksityismetsien bruttokantorahatulot tulevat nekin laskemaan.
- Elpyminen kuitenkin näkyy puukaupoissa nopeammin kuin tuotannon tai viennin luvuissa. Hakkuut
palautuvat ensi vuonna shokista,
jos korjuu- ja kuljetusyritykset selviytyvät kriisistä, sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Kuljetus-, työvoima- ja
varaosaongelmat koko
sektorin taakkana

Tuotantoa saattavat haitata myös
mahdolliset viivästykset tai katkokset tuontivälituotteiden sekä
tuotantokoneiden ja -laitteiden varaosien toimituksissa. Pandemia
saattaa pidempään kestäessään
vaikuttaa puun korjuuseen, kun koneiden huoltotyöt hidastuvat.
Lisäksi maailmankaupan kuljetukset ovat häiriintyneet pahasti.
Se vaikuttaa esimerkiksi konttien
saatavuuteen sekä hintaan ja sitä kautta Kiinan-kauppaan. Euroopassa maakuljetukset ovat hidastuneet rajoilla tehtävien selvitysten
vuoksi, mutta toisaalta raiteilta on
vapautunut kapasiteettia tavarakuljetuksiin.
- Kaupan häiriintyminen voi luoda
pullonkauloja ja kohottaa kustannuksia. Se vaikuttaisi Suomen vientiin, Matti Valonen sanoo.

Koko metsäteollisuutta ja puunkorjuuta vaivaavat lisäksi työvoimaan,
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Suomalaisten monimuotoinen metsäsuhde
tulkinnan alla muotoilijoiden yhteisnäyttelyssä

Metsästä käsin
Yhteistyössä Taitoliiton kanssa toteutettava Metsästä käsin -näyttely esittelee
suomalaisten suhdetta metsään, puuta materiaalina sekä metsää tilana – käsityön näkökulmaa unohtamatta. Näyttely on esillä Suomen käsityön museon 2. kerroksen luentosalissa 3.6.–30.8.2020 ja CraftCornerissa Helsingissä
syyskuussa 2020 sekä Pro Puu -galleriassa Lahdessa lokakuussa.
Näyttelyn teoksissa viisi eri alojen taitajaa herättää henkiin suomalaisen metsän eri aspekteja – valonheijastuksia, vuodenaikojan vaihteluita, metsänpohjan pienen pieniä kasveja, näreikön tiheyttä ja metsäkokemuksen muuttumista pelottavasta meditatiiviseksi kokemukseksi. Taitoliiton vuoden käsityötekniikaksi valittu vuoleminen näyttelee omaa rooliaan, kun viisi tekijää loivat
oman, rajatun kokoisen installaationsa, joka liittyy heidän metsäsuhteeseensa ja metsässä tekemiseen.
Näyttelyssä on teoksia Koivisto Studion muotoilijoilta Susanna ja Tobias Feuerbacheriltä, puuseppämestari Antrei Hartikaiselta, taidekäsityöläinen Tarja
Heikkilältä, taiteilija ja huonekalusuunnittelija Milla Vaahteralta sekä Ebonia
Designin puusepiltä Ville ja Markku Tonttilalta.
Teoksissa tulee erinomaisesti esiin suomalaisten uniikki metsäsuhde ja kokemukset, jotka värittävät elämää vielä kaupungistumisen aikakaudellakin.
- Yllättävää, että lapsuuteni pelottava kuusikko on minulle aikuisena mieluisin metsätyyppi; sammaloitunut kuusimetsä, jossa paljasrunkoiset puut kasvavat tiheässä. Luonnossa kulkeminen antaa minulle monin tavoin innoitusta
työhöni. Puut, kannot, valon heijastukset ja erilaiset varjot ja jopa vaatimattomat risut tuovat minulle vahvoja esteettisiä kokemuksia, taidekäsityöläinen
Tarja Heikkilä kuvaa oman teoksensa taustoja.
Teoksissa otetaan kantaa myös luonnon tasapainon herkkyyteen ja ihmisen
vaikutukseen luonnossa niin sen osana kuin muokkaajanakin.
- Haluan siirtää luonnon haavoittuvuutta, haurautta ja kauneutta omaan materiaaliini puuhun, tuomalla sen kiehtovimmat ominaisuudet niin rakenteellisesti kuin esteettisesti esiin, kuvailee teostaan puuseppämestari Antrei Hartikainen. Näyttelyn tuottaa Suomen käsityön museo ja Taitoliitto, yhteistyössä on mukana Pro Puu ry.

Näyttely Suomen käsityön
museon luentosalissa
3.6.–30.8.2020
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Näyttelyn tekijät

u Kesänäyttely

Milla Vaahtera
Helsinkiläinen muotoilija ja
taiteilija Milla Vaahtera tulkitsee teoksessaan metsän teemaa luomalla veistoksia lasista ja messingistä. Teoksen
inspiraationa on metsäpohjan
pieni kasvillisuus.
- Veistoksissa kuvitteelliset
minikasvit ovatkin suuria ja
ihmeellisiä. Sammaleet, pienet marjat ja kukat kasvavat
suuriksi. Tällä lähestymistavalla tavoittelen sitä ihmetyksen kokemusta, minkä pieni
lapsi kokee metsässä. Haluan
luoda saman kokemuksen uudestaan myös sen usein unohtaneelle aikuiselle. Installaatio koostuu viidestä teoksesta, Vaahtera avaa teostaan.
Taiteen maisteri Milla Vaahtera (s. 1981) tutkii työssään
sekä kehonkuvaa ja seksuaalisuutta että luovan prosessin toteuttamista improvisaation ja vuorovaikutuksen kautta. Teosten messinkiosat valmistuvat Vaahteran ja hänen
hopeaseppä-äitinsä käsissä
perinteisillä korusepän työtavoilla mittakaavaa muuttaen.
Vaahtera haluaa elvyttää suomalaista lasitaidetraditiota ja
tuoda siihen jotakin uutta.

Ebonia Design: Ville
ja Markku Tonttila
Ebonia Designin Näreikkö -installaatio osoitti jo alkuvaiheessa vahvaa omaa tahtoa ja metsän vahvaa voimaa, kun materiaali ei halunnut taipua puuseppien tahtoon. Jokainen
näre halusi säilyttää oman
yksilöllisen luonteensa, joten
niistä koostettiin yksi kokonaisuus, jossa ne yhdistyvät orgaanisten muotojen himmeliksi. ”Kuusennäreille ei ole harvennuspuuna mitään käyttöä,
joten päädyimme jalostamaan
materiaalia omilla ehdoillamme käsityömenetelmin, kuorien ja puukolla veistäen”, Ville
ja Markku Tonttila kuvailevat.
Lahdessa toimiva Ebonia Design suhtautuu puuhun arvostavasti ja uteliaasti. Kuvanveistäjä-puuseppä Ville Tonttila ja
hienopuuseppä Markku Tonttila kuvailevat puuta eläväksi
materiaaliksi myös kuoltuaan
ja tämä tulee huomioida puuta työstäessä sen rakenteissa
ja liitoksissa. Puu on haasteellinen, mutta osaajaansa palkitseva materiaali, jossa rungon yksilöllisyys on aistittavissa vielä valmiissa esineessäkin. Markku Tonttila toimii
myös puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä lujittavan
Pro Puu ry:n puheenjohtajana
ja toiminnanjohtajana.

Antrei Hartikainen

Tarja Heikkilä

Nousee niin kuin sieniä sateella -teos pohjautuu Antrei Hartikaisen aiemmin toteuttamiin
FOSSUS veistoksiin, mutta nyt
esiin tuleva kokonaisuus koostuu kookkaammista ja korkeammista veistoksista. Puuseppämestarina Hartikainen
toteutti teoksen pääosin käsin
veistämällä. Teosten muodot,
mittakaava ja erilaiset pinnat
syntyvät tutkimalla ihmisen, ilmaston ja luonnon muokkaamaa maisemaa eri vuodenaikoina eri etäisyyksiltä ja perspektiiveistä.

Alkumetsä -installaation lähtökohtana on Heikkilän muisto
lapsuudenkodin lähellä sijainneesta kuusimetsästä, joka oli
suhteellisen pienestä koostaan
huolimatta niin pelottava, ettei
sinne uskaltanut yksin astua.

Puuseppämestari Antrei Hartikainen (s. 1991) on voittanut
lukuisia palkintoja puunkäsittelyn mestarillisella käsittelyllä. Hänen teoksissaan yhdistyy eleganssi, käsillä tekemisen taito ja sensuaalinen materiaalin käsittely ja ne edustavat
modernin pohjoismaisen muotoilun kärkeä. Hartikainen haluaa teoksillaan haastaa ja hämärtää jäykkää rajaa käyttöesineen ja taideteoksen välillä.
Vuonna 2018 Vuoden nuoreksi muotoilijaksi valittu Hartikainen voitti vuonna 2019 Interior Design Magazinen Best
of Year Honoree -palkinnon sekä Dezeen Awardsin Emerging
Designer of the Year -nimityksen.

- Alkumetsä-teos on muovautunut muistojeni, kädentaitojeni ja risun ominaisluonteen
yhdistelmästä. Työskentelyprosessi on ollut hidas ja teoksen lopullinen muoto on syntynyt prosessin aikana ¬– risu risulta, materiaalia kuunnellen ja kunnioittaen. Se on
sadunomainen versio lapsuuteni metsästä. Korkean kuusikon keskellä on outo lintuhirviö, joka symbolisoi metsään
liittyviä todellisia ja kuvitteellisia vaaroja, salaisuuksia, Heikkilä kuvaa.
Vuosien varrella arkiset risut ovat muuttuneet taidekäsityöläinen Tarja Heikkilän (s.
1959) työssä arvokkaaksi raaka-aineeksi. Hänen työskentelynsä risujen parissa on jalostunut kolmeksi koivurisukirjaksi ja lukuisiksi näyttelyiksi ja
työpajoiksi. Heikkilän mukaan
risu materiaalina sopiikin hyvin
aikaamme.

Koivisto Studio:
Susanna ja
Tobias Feuerbacher
Metsän salat -teoksen inspiraatio syntyi valonheijastuksista metsässä ja metsämaisemasta eri perspektiiveistä. Näkymä ja valo muuttuvat, kun
teosta katsoo eri suunnista.
Selkeät linjat ja sileät pinnat
yhdistettynä luonnon muovaamaan rösöiseen pintaan luovat
kiehtovan kontrastin.
- Teoksen kolmesta osasta syntyvä lähes sulkeutunut muoto
kuvaa metsän salaperäisyyttä ja samalla suojaa, jonka se
tarjoaa. Metsässä on hyvä olla, Susanna ja Tobias Feuerbacher kuvaavat.
Muotoilija Susanna Feuerbacher (s. 1986) ja puuseppä-tuotemuotoilija Tobias
Feuerbacher (s. 1987) perustivat Koivisto Studion vuonna
2017. Heti seuraavana vuonna heidän Valo & Varjo -korumallistonsa voitti German Association of Arts and Craftsin myöntämän FORM 2018
-palkinnon. Koivisto-maatilalla Karkkilassa toimiva muotoilijapariskunta haluaa suunnitella tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä ja siten rasittavat
luontoa mahdollisimman vähän. Tuotannossaan he suosivat uusiutuvia materiaaleja.
Ympäröivä maaseutu ja luonto tarjoaa heille loputtoman
inspiraation lähteen ja rauhan
työskennellä.
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u Tekijänoikeus

Parolan Rottinki Oy kamppailee
klassikko-riippukeinunsa kopioita vastaan
Keväällä 2019 Parolan Rottinki huomasi entisten jälleenmyyjiensä verkkokauppoihin ilmestyneen kopioita Parolan Rottinki Oy:n perustajan, Aulis Herrasen
1970-luvulla suunnittelemasta Klassikko-riippukeinusta. Eräs näistä yrityksistä
jopa käytti kopiotuotteidensa myynnissä
Parolan Rottingin valokuvia.
- Otimme yhteyttä kopioita myyneisiin
yrityksiin, ja pyysimme poistamaan kopiot myynnistä välittömästi. Koska asia ei
edennyt kaikkien kohdella toivotulla tavalla, päädyimme hakemaan tukea Tekijänoikeusneuvostolta, vaikka tunnetusti taideteollisuustuotteet ovat saaneet huonosti suojaa, kertoo Parolan Rottingin omistaja Anitta Herranen.
- Tämä on raastavaa – kallista ja aikaa
vievää – taistelua. Tämä on myös asiakkaita kohtaan väärin: me korjaamme alkuperäisten tuotteidemme osalta takuun
piiriin kuuluvat virheet itse käsityönä täällä Parolassa – mutta emme tietenkään veloituksetta voi korjata muiden valmistajien tuotteita, varsinkaan jos ne ovat meidän mallistomme kopioita. On harmillista käännyttää asiakas, varsinkin kun he
ovat luulleet ostavansa meidän tuotteemme, kertoo Herranen.

Sai tukea
tekijänoikeusneuvostolta
Tekijänoikeusneuvosto tuki lausunnossaan Parolan Rottinkia. Lausunnossa todettiin, että riippukeinu on tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettu teos ja että näin
ollen Parolan Rottinki omistaa yksinoikeuden riippukeinuun.
Vastikään Markkinaoikeus antoi oikeusratkaisun koskien Eero Aarnion Pallotuolia
ja sen kopiota.
- On hyvä, että nämä asiat ovat esillä. Ehkä tekijänoikeuden käytäntö on muuttumassa enemmän arkikielemme ja ymmärryksemme mukaiseksi. Juuri tehty Mark-

kinaoikeuden oikeusratkaisu Eero Aarnion
Pallotuolista kuvastaa tätä. Vihdoin taideteollisille tuotteille, huonekaluille, annetaan niille kuuluvaa tekijänoikeudellista arvostusta. On hienoa, että alkuperäiset tuotteet ja niiden oikeuksien haltijat
saavat arvostusta työlleen. Uusien tuotteiden kehittämiseen käytetään paljon aikaa
ja resursseja – puhumattakaan vielä niiden markkinoinnista. Toivoisin, että alalla puhallettaisiin yhteen hiileen eikä päinvastoin, kertaa Herranen.

sign Shop –verkkokaupassa. Riippukeinuja löytyy myös omasta myymälästämme
Parolasta sekä muutaman valitun jälleenmyyjän liikkeistä. Aidot Parolan Rottingin
riippukeinut , jotka on valmistettu vuonna 2015 tai sen jälkeen, tunnistaa myös
keinussa olevasta nimilaatasta.
Teksti: Parolan Rottinki

Tällä hetkellä valtaosa yrityksistä on poistanut riippukeinukopiot myynnistä. Herrasen mukaan on ollut positiivista huomata, että epäkohtaan on saatu keskusteltua
monen yrityksen kanssa kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Aina kyse ei ole ollut piittaamattomuudesta, vaan toisinaan ongelmat lähtevät jo valmistusmaiden erilaisesta yrityskulttuurista. Pienemmät pajat
ulkomailla kopioivat tuotteita ja myyvät
niitä Eurooppaan – ja ne päätyvät eri reittejä myös suomalaisiin liikkeisiin ja verkkokauppoihin. Tietämättömyyden takia
piraattituotteita maahantuodaan välikäsien kautta.

Parolan Rottinki on
taistellut oikeuksiensa
puolesta pitkään
- Olimme mukana jo vuonna 2018 #loveoriginal-kampanjassa yhtenä kannattajayrityksenä. Olemme hakeneet yrityksellemme tavaramerkkisuojan ja nyt myös
lausunnon lippulaivatuotteemme oikeuksista. Harmillista on, ettei aikoinaan
70-luvulla ole ymmärretty hakea suojaa
isäni suunnittelemille tuotteille. Kehitämme tällä hetkellä uutta mallistoa muotoilija Hinni Korpelan kanssa, ja niiden kohdalla aiomme toimia toisin, kertoo Herranen.

Klassikko-riippukeinu 1975 vuoden kuvastossa. Alkuperäinen esite löytyy Parolan Rottingin
arkistoista. Kuva: Parolan Rottinki

Klassikko-riippukeinua myydään oman
verkkokauppamme (www.parolanrottinki.fi) lisäksi arvostetussa Finnish De-

PAROLAN ROTTINKI
Parolan Rottinki on 1967 perustettu perheyritys, jota johtaa perustajien tytär
Anitta Herranen. Tunnetuin Parolan malliston tuotteista on Aulis Herrasen suunnittelema Klassikko-riippukeinu. Parolan tuotteet on vuodesta 1986 saakka valmistettu sopimustehtailla Indonesiassa; luoden näin työpaikkoja ja hyvinvointia
maahan, josta ekologinen rottinki on peräisin. Lisätietoa
// https://www.parolanrottinki.fi/historia
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Klassikko-riippukeinu.
Kuvaaja: Netta Tanhola / Pixarius.

Tuore tutkimus osoittaa:

u Tiedeuutinen

Puusta, kasveista ja bakteereista saatava
nanoselluloosa voi toimia liimana vahvoissa
ja toiminnallisissa nanomateriaaleissa
satekniikassa. Fibrillit voivat myös yhdistyä kalaverkkomaisiksi rakenteiksi, jotka
nappaavat kiinni vielä pienempiä nanopartikkeleita.

Toimii huoneenlämmössä
Koska sitominen onnistuu huoneenlämmössä, se sopii myös monille herkille biologisille ja pinta-aktiivisille hiukkasille,
jotka menettäisivät ominaisuutensa korkeissa lämpötiloissa. Syntyvät rakenteet
ovat silti jopa kolme kertaa vahvempia
kuin ne, joita saadaan sintraamalla eli
kuumaa ainetta puristamalla.
- Monilla aineilla on nanomittakaavassa
kiehtovia ominaisuuksia ja uusia toiminnallisuuksia, mutta niiden saaminen laboratoriosta suureen maailmaan on ollut
vaikeaa. Tämä tutkimus on ensimmäinen
askel kohti uudenlaista nanovalmistusta,
joka mahdollistaa hiukkasten yhdistämisen suuremmiksi rakenteiksi, sanoo tutkijatohtori Blaise Tardy.

Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa näkyy
nanoselluloosan muodostama kalaverkkomainen
rakenne, joka on sitonut yhteen 1,15 mikrometrin
kokoisia piidoksidihiukkasia. Kuva: Bruno Mattos /
Aalto-yliopisto

Nanoselluloosa on hyvin pieneksi muokattua selluloosaa, jonka raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi puuta,
bakteereja ja maatalousjätettä. Keveänä, vahvana ja myrkyttömänsä materiaalina siitä on povattu muovin haastajaa
esimerkiksi lääketieteen ja pakkausteollisuuden sovelluksissa.
Nyt Aalto-yliopiston, Katalonian teknillisen yliopiston (Espanja), Brittiläisen Kolumbian yliopiston (Kanada) ja brasilialaisen metsätutkimusyhtiön Embrapa
Florestasin tutkijat ovat osoittaneet nanoselluloosan uuden ainutlaatuisen ominaisuuden: kyvyn sitoa lähes mitä tahansa hiukkasia ja synnyttää näin uusia materiaaleja.
- Materiaalien koossapysyvyys on usein
riippuvainen siitä, minkä tyyppisiä hiukkasia yhdistetään keskenään. Nanoselluloosan kanssa tätä riippuvuutta ei ole,

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Science
Advances -tiedelehdessä.
Nanoselluloosa voi muodostaa hiukkasten
kanssa myös paperimassatekniikasta
tuttuja rakenteita. Kuva: Bruno Mattos /
Aalto-yliopisto
vaan se toimii kaikkien hiukkasten kanssa, sanoo tutkijatohtori Bruno Mattos.
Ominaisuuden salaisuus on nanoselluloosafibrillien eli -säikeiden vesiliuoksessa
muodostama joustava ja verkkomainen
rakenne, joka mukautuu hiukkasten mukaan. Mikrometrin kokoisten hiukkasten
kanssa se muodostaa samantyylisen rakenteen kuin paperisuikaleet paperimas-

Tutkijat tekivät ensimmäiset kokeet piidioksidihiukkasilla. Niiden kokoa ja pintaominaisuuksia on helppo muokata, mikä auttoi menetelmän monipuolisuuden
varmistamisessa. Sen jälkeen he testasivat nanoselluloosan sitomiskykyä hyvin
tuloksin myös muihin hiukkasiin, kuten
rautaan ja polystyreenimuoviin.
Professori Orlando Rojasin mukaan nanoselluloosalla voidaan yhdistää myös
metallinanopartikkeleita ja erilaisia mikro-organismeja kuten hiivoja. Yhdistettävät hiukkaset voivat olla sekä vettyviä
että vettähylkiviä. Näin voidaan luoda aivan uusia materiaaliyhdistelmiä ja niihin
erilaisia toimintoja.
- Tämä on tehokas ja moneen tarkoitukseen sopiva menetelmä, joka toimii siltana kolloiditutkimuksen, materiaalikehityksen ja valmistuksen välillä, Rojas sanoo.
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u Vuoden nuori yrittäjä

Puuartisti sai Pohjois-Karjalan
Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon
Puuartisti Oy on valittu Pohjois-Karjalan
Vuoden nuori yrittäjä 2020 -palkinnon
saajaksi. Palkinto jaettiin tiistaina 21.4.
Puuartisti Oy:n molemmille yrittäjille: toimitusjohtaja / luova johtaja Miikka Kotilaiselle ja hallituksen puheenjohtaja Joona Kotilaiselle. Miikan vastuulla on ollut
verstaan toiminnan vetäminen, kun taas
Joona on hoitanut alusta asti Puuartistin
brändinrakennusta ja markkinointiviestintää oman yrityksensä Markkinointitoimisto Tovarin kautta.
Palkintoperusteluissaan Pohjois-Karjalan
Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Merja Blomberg kertoo, että Puuartisti toteuttaa innovatiivista ja vastuullista yritystoimintaa:
– Puuartisti on tinkimättömällä laadulla ja uskaliailla visioilla jatkuvaa kehitystä hakeva yritys, jonka taustalla näkyy
kunnioitus raaka-ainetta kohtaan. Puuartisti kohottaa perinteisen käsityöläisyyden asemaa, ja on onnistunut laajentamaan rohkeasti toimintaansa. Arvostettavan ideologiansa ja näkyvyytensä myötä yritys on myös tuonut Pohjois-Karjalaa
ja Kontiolahtea positiivisesti esille, Blomberg kuvaa.

Vuonna 2014 perustettu Puuartisti on kasvanut yhden miehen verstaasta 6 henkilöä
työllistäväksi yritykseksi. Alusta asti verstastilat ovat sijainneet Kontiolahden vanhalla varuskunta-alueella, missä 300 m²
verstasrakennus laajennettiin 900 m²:iin
vuonna 2018. Nyt tekeillä oma sahalaitos
kuivaamoineen ja tulevaisuuden tavoite
on avata vierailijoille avoin Visitor Center. Projektit ovat kasvaneet yksittäisistä
kalusteista isompiin kokonaisuuksiin,
viimeisimpänä esimerkkinä saunaosaston
suunnittelu pohjoiskarjalaisista kuuusenjuurakoista peliyhtiö Supercellille. Tekeminen on myös vahvasti painottumassa
tarinapuihin – esimerkkinä vaikkapa Joensuun Ilosaaren puistopuista valmistettavat kalusteet.
26
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Molemmat yrittäjät otettuja
palkinnosta
– Olemme toteuttaneet omaa visiotamme
erilaisesta, pelkästään uniikkeja töitä tekevästä puusepänverstaasta, ja olemme
tosi iloisia, että se työ on huomioitu näin.
Eikä tässä tietenkään oltaisi ilman monia osaavia yhteistyökumppaneita, meihin luottavia asiakkaita, Kontiolahden
kunnan ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tukea ja läheisten kannustusta, kiittelevät Miikka ja Joona Kotilainen.
Miikalle Vuoden nuori yrittäjä -titteli kirkastui konkreettiseksi tavoitteeksi Suomen Nuorten Yrittäjien Get Together-kokoontumisessa, johon hän osallistui ensimmäistä kertaa vuonna 2016.
– Siellä heräsi voimakas yhteisöllisyys
nuorten, samanhenkisten yrittäjien kesken. Tavoitteet ovat tärkeitä, joten kirjoitin tuolloin lapulle, että haluan olla Vuoden nuori yrittäjä vuonna 2018. Eihän sitä palkintoa silloin tullut – tuskailimme
tuolloin verstaan laajennusprojektin keskellä ja makselimme kasvun oppirahoja. Nyt fiilis on ihan erilainen ja kahdes-

sa vuodessa on tapahtunut paljon. Meillä
on mielenkiintoisia projekteja tilauskirjassa ja koronasta huolimatta näkymät ovat
onneksi tällä hetkellä hyvät, kertoo Miikka Kotilainen.
Yrityksen taustalla on yli viiden ja puolen
vuoden työ veljesten omilla vahvuuksilla.
– Syy, miksi meidän veljesyhteistyö on toiminut niin hyvin Puuartistissa, on se, että meillä on molemmilla täysin erilaiset
osaamisalueet. Itse en ota kantaa verstaan sisäisiin asioihin, mutta taas Tovarin tiimin kanssa olemme vastanneet kokonaan ulkoisesta viestinnästä. Kaikki tarinat, mitä Puuartisti kertoo, pohjautuvat aitoihin arvoihin, joita ollaan pohdittu
jo ennen kuin koko yritystä oli olemassa.
Brändiä on rakennettu alusta asti, kertoo
Joona Kotilainen.

u Nimitysuutinen
Versowood Oy:n
toimitusjohtaja
Ville Kopra
Puutuoteteollisuus ry:n
puheenjohtajaksi
Ville Kopra valittiin Puutuoteteollisuus ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä
Stora Enson Jari Suomista, joka edelleen jatkaa hallituksen
jäsenenä. Hannu Saarinen,
Lammin Ikkuna Oy:n toimitusjohtaja ja Puusepänteollisuus
ry:n puheenjohtaja, jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.
Muilta osin Puutuoteteollisuus ry:n hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Hallituksen muut jäsenet ovat Juha Mäntylä, Metsä Wood, Aki
Temmes, UPM Timber, Mika
Sillanpää, UPM Plywood, Ilkka Turpiainen, Hyvinkään Puuseppien Oy (Puuteollisuusyrittäjät ry) ja Joni Nousiainen,

Prima Timber Oy (Kestopuuteollisuus ry).
Puutuoteteollisuus suuntaa
covid19-kriisistä huolimatta
katseet tulevaisuuteen. Pandemia on kurittanut erityisesti kuluttajakaupasta riippuvaisia huonekalu- ja kalusteteollisuuden sektoreita, vaikka
kokonaisuutena puutuoteteollisuus onkin tilanteesta huolimatta pystynyt ylläpitämään
tuotantoa ja työpaikkoja Suomessa.

kuus, osaamisen kehittäminen sekä terveellisyys ja turvallisuus korostuvat Puutuoteteollisuuden teemoina. Puurakentamisen vahva esiinmarssi
julkisessa rakentamisessa on
yksi esimerkki toimialan yhteisen työn tuloksista.

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

040 506 3805

- Uskon, että Suomi voi olla
puurakentamisen mallimaa
vähähiilistä tulevaisuutta rakentaessamme, toteaa Kopra.

jarette@pp.inet.fi

Puutuoteteollisuus ry

Millä mallilla painoja promotuote asiat?

- Koronan jälkeisessä elämässä on syytä kerätä voimat yhteen ja edistää muun muassa
puunkäyttöä Suomessa, missä
alan verojalanjälki ja työllistävyys yhteiskuntaan on erittäin
suuri, Ville Kopra linjaa.
Puutuoteteollisuus keskittyy
myös jatkossa alalle tärkeisiin
ilmastonmuutosta hillitseviin
ja tuottavuutta sekä loppukäyttöä kehittäviin teemoihin.
Vähähiilisyys, resurssitehok-

KYSY

TARJOUSTA!

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi

Seuraava Puuviesti > nro 5-6 Katse tulevaisuuteen!
• Aiheita: Habitare 9.-13.9.2020, Puuviesti jaossa Habitaressa
• Suomalainen huonekalu, huonekalukatsaus, puu sisustuksessa
• Aineistot pe 14.8., ilmestyy viikolla 35
Markkinointi/ilmoitusmyynti: Kaarina p. 050 572 5996 • kaarina@markkinointivartti.fi
Toimitus/juttuvinkit: Tuula p. 050 4646 777 • tuula@puuviesti.fi

SYKSYN LUKUPAKETTI!
Puuteollisuusyrittäjät ry tiedottaa
Käsittelimme perjantaina 29.5.2020 vuosikokouksemme lopuksi Puuteollisuusyrittäjät ry:n sekä Puutuoteteollisuus ry:n välistä sulautumisselvitystä (toimintasuunnitelma). Teetimme lopputalvesta selvityksen konsulttitoimisto Capful Oy:llä, jotta tietäisimme mikä on nykyinen asemamme järjestökentässä ja mitä hyötyjä isompi järjestö toisi mukanaan. Selvitys on vasta ensimmäinen askel tiellä yhdistymiseen ja tavoitteemme on, että palvelupakettimme jäsenistölle paranee ja vaikuttavuutemme Suomessa vahvistuu. PTY:n jäsenistö on
viimeisen 10 vuoden aikana puolittunut 600:sta yrityksestä 300:aan. Suurin osa yrityksistä on lopettanut eläköitymisen myötä ja sitä
mukaa toimialamme liikevaihtojen keskiarvo on kasvanut. Yritysten tarpeet ovat muuttuneet ja lainsäädäntö vaatii yhä enemmän standardien ja asetusten tulkintaa sekä virkamiesten ”ohjeistamista” puutoimialan kannalta edullisempaan suuntaan. Sulautumisella on tarkoitus parantaa myös tätä viestipolkua.
Koska mitään päätöksiä ei tehdä ilman jäsenistön suostumusta, annamme mielellämme lisätietoja aiheesta.
Toiminnanjohtaja Janne Liiaksen saa kiinni numerosta 0400 510 755.
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Turpiainen on tavoitettavissa numerosta 0400 468 516.
Myös muiden puualan järjestöjen yhteistyömuotojen kehittämistä selvitellään.
”Yhdistymiseen vaaditaan molempien yhdistysten vuosikokousten päätökset.
Nyt kesän aikana on hyvä vaihtaa ajatuksia ja vasta syksyllä teemme lopulliset päätökset”.
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Yrityshakemisto
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon
Busch Vakuumteknik Oy ..................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy .................. 7
EJ Hiipakka Oy .................................. 10
Emeri Oy ............................................ 4
Helakauppa.com/Hokola Oy ............. 12
Helatukku Finland Oy ....................... 20
HETTICH MARKETING UND VERTRIEBS FINLAND ................. 11
Häfele GmbH & Co ........................... 19
Hollolan viilu ja laminaatti Oy............ 21
Jyväskylän Terähuolto Oy .................... 8
Kiinnike-Heinonen Oy ........................ 6
Kujakon Oy ...................................... 22
Marron Wood Finland Oy ................. 27
Metaldet Oy ..................................... 15
M.Ruhberg ...................................... 35
Novo Wood Oy Ltd ........................... 14
Ovi-Hollola Oy .................................. 29
Ovin Oy ............................................ 28
Pallas-Wood Oy ............................... 16
Passimo Oy ...................................... 24
Oy Puucomp Ab ................................ 5
Rajako Oy .......................................... 8
Salpaterä Oy ..................................... 8
Sawcenter Oy Ab ............................... 8
Sawmill Service Oy Ab ....................... 8
Skandinaviska Träimport Oy Ab ......... 2
Suomen Helakeskus Oy .................... 18
Teca Oy............................................. 26
TJ-LISTAT Oy...................................... 17
USNR Oy............................................ 1
Vaasan Kuljetuskanavat Oy................. 3
Vanterä Oy ........................................ 8
Vertex............................................... 36
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6.

1.
Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 328 8820
044 5555 072 / Jani Myyryläinen
email: info-finland@usnr.com
www.usnr.com

7.

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

3.

VAASAN
KULJETUSKANAVAT OY

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

4.

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

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

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

RAJAKO

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

SAWMILL SERVICE

EMERI OY

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

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

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

SALPATERÄ

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

VANTERÄ OY

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

JYVÄSKYLÄN TERÄHUOLTO OY

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

9.

15.

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

20.

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

16.

10.

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

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

11.

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

17.
Elementtitie 13, 41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
Fax 014 375 1586
www.tj-koivukoski.fi

Hiojankatu 4, 15520 LAHTI

OULUN KONE JA TERÄ OY

Asiakaspalvelu:JA+358
290 011 300
HUONEKALUPUUSEPÄNTEOLLISUUDEN
fax +49 5733 798ERIKOISLIIKE
6171
Hautakorventie 5, 90620 OULU
Puh. 08-340 321, auto 0400-890 070

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

12.

T&B electronic

• T&B electronic
www.helakeskus.fi

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

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

14.

Laatu

Tyyli

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

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

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

19.

M RIOCON
V

•

21.

HOLLOLAN VIILU JA
LAMINAATTI OY

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

22.

18.

Salice Lapis -uutuussarana
•

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

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

24.

Häfele GmbH & CO KG, Sivuliike Suomessa
Tupalankatu
4 ·OY,
FI-15680
MARIOCON
PL 65, Lahti
61801 KAUHAJOKI
gsm 040 594 8492 • fax 06-233 9122
Phone
+358 (0)3 877770
www.ledinek.com
www.hundegger.de
Salice
Puunjalostuslaitteet, 62900 ALAJÄRVI
info@hafele.fi • www.hafele.fi
Helppous
Lapis
gsm 0400 565 154 / Timo Myllyaho
Kattava valikoima huonekalu- ja rakennusheloja
®
gsm 045 111 0726 / Jesse Myllyaho
sekä LED-valaisimia
gsmOktoberfest
0400 353 167 / toimisto
• Vetimet, vaatekoukut
email.
etunimi.sukunimi@passimo.com
Metallitie 2
2,B,
62100
LAPUA
Ritakulma
62100
Lapua
osastollamme
B319
• LED-valaisimet
Puh. 06 4332892, 0500 350834
www.passimo.com
joka
päivä
klo
14.00
• Kasaushelat
www.tooltek.net
• Saranat
• Lukot
• Keittiömekanismit
• Metalli- ja puulaatikot, liukukiskot
• Liukuovimekanismit
Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
- purunpoistojärjestelmät - pölynpoistojärjestelmät 1.-3.10.2014
Messukeskus Helsinki
• Toimistoja myymälävarusteet
suodattimet, puhaltimet ja putkistot - hydrauliikka-,
• Kalustepyörät ja pöydänjalat
4.-6.9.2013
paineilmaja keskusvoitelujärjestelmät - asennus-,
• Työkalu- ja ruuvaustarvikkeet Jyväskylän Paviljonki
varaosa- ja huoltopalvelut
• Ovihelat
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
• Lasihelat
Puh: 029 006 270
www.finnbuild.fi
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi

26.

Samanaikaisesti:

VIHERTEK

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Katso lisää »

Ota yhteyttä
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30
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27.
Laatikkotehtaankatu 3b, 15240 Lahti
Toimitusjohtaja: Juha Suninen
+358 50 500 2528
juha.suninen@marronwood.com
Myyntipäällikkö: Martti Suninen
+358 50 552 2625
martti.suninen@marronwood.com
Varastopäällikkö: Kimmo Aaltonen
+358 50 518 3310
kimmo.aaltonen@marronwood.com

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

29.

Puusepänliike
M. Ruhberg
kiittää kuluneesta
vuodesta
Puusepänliike
ja toivottaa.

35.

M.Ruhberg Oy
Puusepänliike

Hyvää Joulua

M. RuhbergMikko
Oy
Puusepäntehdas
Ruhbergillä,
uusin
ja Menestystä
tuotantoteknologia on valjastettu palvele2020.
maan joustavuutta ja laatua.vuodelle
Olemme erikois
tuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
Sähköposti: mruhberg@mruhberg.fi
Erikoislistat
Hienosahatut reunalistat
Kalusteet
Kaiteet
Massiiviliimalevyt
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722

mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi

36.
Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE
Puh 040 500 5925
petri.rinta-opas@vertex.fi
www.vertex.fi
https://www.vertex.fi/web/fi/kalusteiden_valmistus
Kalusteiden valmistuksen ohjelmointiratkaisut

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

37.
Puuntyöstökoneet,
pintakäsittely- ja purunpoistolaitteet
Mäntykatu 4, 15150 LAHTI
puh. 0500 35 4150
e-mail: jukka.pelkonen@delmac.fi
www.delmac.fi

38.
Pintakäsittelylaitteet ja -aineet teollisuudelle.
Huippulaatua ammattilaisille, joka päivä!
Kone- ja Pintakäsittelyosasto
Käpälämäenkatu 22, 11710 RIIHIMÄKI
Puh: 019 7421
Info.koneosasto@rtv.fi
etunimi.sukunimi@rtv.fi
www.rtv.fi/kone-ja-pintakaesittelyosasto

fi

Tuotehakemisto

numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

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
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Kierresaumasiilot ................................................................................... 3
Koivuliimalevyt ..................................................................................... 4
Koivusahatavara .......................................................................... 2, 4, 14
Koivuvanerit ...................................................................................14, 21
Koivuviilut ................................................................................. 4, 14, 21
Kolmikerroslevyt ................................................................................... 2
Kolakuljettimet ..................................................................................... 3
Komponentit ................................................................................. 10, 14
Kontinlastauslaitteet ........................................................................... 24
Korit .................................................................................................... 10
Korkean kaapiston mekanismit ........................................................... 10
Korkeapainejärjestelmät ....................................................................... 3
Kostutusjärjestelmät ........................................................................... 24
Kovalevyt .............................................................................................. 2
Kuorimakoneet ..................................................................................... 1
Kursot .................................................................................................... 8
Kutterit .................................................................................................. 8
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
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P AKKAUKSIA

AALTOPAHVISTA
Kerro meille

MITÄ

pakkaukselta toivot?
Me kerromme sinulle,

MITEN

saat parhaan

PAKKAUKSEN.
HUONEKALUT,
SISUSTUS &
DESIGN

9.–13.9.2020
MESSUKESKUS
HELSINKI

Pyydä tarjous:
erpahvityo@ erpahvityo.fi

REKISTERÖIDY NYT: HABITARE.FI
@HABITAREFAIR
#HABITARE2020
VIISI PÄIVÄÄ inspiraatiota, ideoita, värejä,
muotoja, materiaaleja, uutuuksia ja klassikoita.
Juhlavuoden teema Taito elää! – Art of Living
muistuttaa elämisestä hetkessä, esittää kysymyksiä ja vastauksia. Valo ja varjot kohtaavat
puisessa näyttelyarkkitehtuurissa, josta vastaa
Kaj Franck -muotoilupalkinnon 2020 saaja
Ilkka Suppanen.

LAHTI

Lemminkäisenkatu 5-7 Lahti
Puh. (03) 730 2215
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Tervonlammentie 6, Leppävirta
Puh. 050 359 6565
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