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Tässä lehdessä

Koronakevään taloudelliset vaikutukset eivät rankaisseet koko Suomen taloutta vie-
lä keväällä. Teollisuuden ja rakentamisen pyörät pyörivät, vaikka kauppakeskuksissa 
oli hiljaista, ja monet ravintolat sekä matkailuyritykset joutuivat pistämään ovet kiin-
ni. Matkailurahat jäivät kuitenkin tänä kesänä Suomeen. Valtion tukitoimet yrityksil-
le, matalat korot, erilaiset maksuhelpotukset ja lomautusjärjestelmä ovat auttaneet 
laajasti selviämään pahimman yli.

Kesän aikana oli paljon positiivisia signaaleja. Asuntokauppa ei romahtanut, mök-
kien myynti teki ennätyksiä ja suomalaisia tuotteita arvostettiin.  Suomalaisten hyvät 
it-valmiudet ja -yhteydet auttoivat siirtymään nopeasti etätöihin. Valmius etätöihin oli 
paremmalla tasolla kuin useimmissa maissa. Verkkokauppa otti uuden loikan, mikä 
toi nostetta vähittäiskauppaan ja helpotti myös jonkin verran ravintola-alan tilannet-
ta. Myös huonekaluja on myyty verkkokaupoissa enemmän kuin ennen.

Kotimainen rakentaminen odottaa nyt monien hankkeiden toteutumista ja henkeä pi-
dätellen satamissa pohditaan risteilyalusten valmistuksen kohtaloa. OP Ryhmän pää-
ekonomisti Reijo Heiskanen totesi kesällä, että talouden elpyminen on jo alkanut. 

Epävarmuutta liittyy etenkin vientiteollisuuden elpymiseen. Tähän liittyykin suuri mie-
lenkiinto, sillä 40 % Suomen bruttokansantuotteesta tulee viennistä. Suomelle tär-
keän teknologianteollisuuden tilauskirjat ovat julkisuudessa esitettyjen näkemysten 
mukaan rankasti tyhjentyneet. Teknologiateollisuus ry:n yritysten osuus Suomen ta-
vara- ja palveluviennistä on noin puolet. 

Kotimainen kulutus auttaa paljon, muttei ratkaise kokonaan talouden tilannetta. Jos 
kaikkialla investoinnit ovat pysähtyneet, on suomalaisten yritysten kauppa kiinni. Hei-
kentynyt kysyntä näkyy sitten viiveellä suomalaisessa teollisuudessa.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n heinäkuun suhdannebarometrissa suomalaisyri-
tykset arvioivat suhdanteen heikentyneen entisestään kesän aikana. Mutta talouden 
asteittainen palautuminen on käynnissä, sillä suhdanneodotukset ovat nousseet sel-
västi kevään pohjakosketuksesta. Tulevaisuuden ratkaissee myös se, iskeekö Suo-
meen irtisanomisten aalto. Koronavirus ei ole vielä taltutettu, mutta toisaalta Suo-
mella ei ole varaa toiseen eristyksen aikaan. Nyt talouden tarpeet on pakko ottaa vah-
vemmin huomioon!

Kesän Tuusulan asuntomessut saatiin erityisjärjestelyin avattua kuukautta myöhem-
min kuin piti. Messuilla nähtiin jälleen läpileikkaus suomalaisesta pientalorakenta-
misesta ja sisustuksesta. Puuta oli käytetty todella kiitettävästi sekä rakennuksissa 
että sisustuksissa. 

Monet tapahtumat ovat siirtyneet suoraan ensi vuoden 2021 puolelle. Habitare on 
kalenterissa vielä tämän vuoden marraskuulla. 

Puuviesti otti syksyn teemakseen erilaiset katsaukset; mitä kuuluu suomalaiselle huo-
nekalu- ja kalusteteollisuudelle, asuntomarkkinoille, rakentamiselle ja kaupalle. Moni 
asia on tänä vuonna muuttunut, aika näyttää, kuinka pysyvästi.

Tuula Uitto
Päätoimittaja
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Epävarman alun jälkeen asuntomessut 
saatiin vihdoin polkaistua käyntiin. Jär-
jestäjät olivat aidosti iloisia siitä, että 
messut avautuivat yleisölle. Tuusulalle 
asuntomessut eivät ole uusi ilmiö, ne jär-
jestettiin kaupungissa jo kolmatta kertaa. 
Ensimmäisen kerran 1970, toisen kerran 
2000 ja kolmannen kerran tänä vuonna. 
Asuntomessuja on järjestetty Suomessa 
eri paikkakunnilla jo 50 vuotta.

Suomalainen haluaa 
asua omakotitalossa
Juhlavuoden kunniaksi Suomen asunto-
messut teetti -Asumisen Ihanteet Suo-
messa 2020 -tutkimuksen asumisen 
ihanteista, tarpeista ja toiveista. 

- Jos suomalaiset voisivat valita, he asui-
sivat väljästi, sanoo asuntomessujen ke-
hitysjohtaja Anne Pallaste. Yleisesti ot-
taen ympäristön tilasta ollaan laajasti 
huolestuneita, mutta omasta asumismu-
kavuudesta ei helposti olla valmiita tin-
kimään. 

- Teknologian toivotaan ratkaisevan kes-
tävyyshaasteita, Pallaste jatkaa. Ekolo-
gisuutta, kestävyyttä ja kierrätettävyyttä 
voidaan pohtia ja mitata monella tavalla, 

kuten materiaalivalinnoilla, energiarat-
kaisuissa ja tähän voisi lisätä myös ka-
lusteiden valinnoissa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ha-
luavat asua rauhallisessa ympäristös-
sä lähellä luontoa, mutta toisaalta pal-
velujakin pitäisi olla lähellä. Omakotita-
lo on suosituin asuinmuoto ja sen valt-
teina ovat läheisyys luontoon ja vapaus 
toteuttaa omia toiveita, tehdä kodista yk-
silöllisen. Kerrostaloasumisesta haaveilee 
noin neljännes. Tutkimus sotii vastaan 
sitä ajatusta, jonka mukaan suurin osa 
suomalaisista haluaa asua ja asuu kau-
pungeissa, keskimääräistä pienemmissä 
asunnoissa. Kaupunkiasumisen puolesta 
puhuu helppous ja runsas palvelujen tar-
jonta. MTV:n uutisten tekemän kyselyn 
mukaan yhä useampi haluasi asua se-
kä maalla että kaupungissa. Se selittänee 
sen, että kesämökkien kysyntä räjähti ko-
ronakeväänä, ja jopa kuivanmaan mökke-
jä myytiin ennätysmäärä. 

Tutkimus toteutettiin osin ennen koronaa 
ja osin sen aikana. Korona on vaikuttanut 
monien suomalaisten pohdintaan omasta 
asumisesta. Kaupunkikoteihin karantee-
niin pakotettujen ihmisten elintila kape-

ni radikaalisti koronakevään aikana, sen 
sijaan kaupunkien laitamilla ja maaseu-
dulla asuville, elämä oli kotioloissa mel-
ko väljää.

Kaupungissa ekologisesti

Tuusulan asuntomessualue Rykmentin 
puisto yhdistää taitavasti kaupungin ja 
maaseudun. Asuntomessualue on ollut 
lähtölaukaus koko Rykmentinpuiston ra-
kentamiselle. Tulevaisuudessa Rykmen-
tinpuistossa on koti jopa 15 000 asuk-
kaalle. Seuraavan kyläkaupungin raken-
taminen messualueen naapuriin on alka-
massa lähitulevaisuudessa. Alue onkin 
yksi Helsingin seudun suurimmista alue-
rakentamishankkeista. 

- Nyt on kotimaisuus arvossaan. Pääs-
tövapaat, turvalliset, jäljitettävän tuotan-
non tuotteet, ja pitkäikäiset laadukkaat 
tuotteet ovat nyt tärkeässä roolissa, ku-
ten myös helppohoitoisuus ja huolletta-
vuus, esittelee sisustussuunnittelija Malla 
Tapio. Puurakentaminen näkyy niin ulko- 
kuin sisätiloissa, niin pinnoissa kuin tilan-
jakajinakin muun muassa rimoituksina.

- Erityisesti käsityön jälki saa nyt näkyä 
ja mittatilaustyöstä ollaan valmiita mak-
samaan, sanoo Malla Tapio.

Kodista halutaan nyt rauhoittumisen ja 
latautumisen paikka, turvasatama, An-
na Pallaste sanoo. Koti on tänä päivänä 
myös aktiivisen elämän keskus.

Puu isossa roolissa messuilla

Tuusulan asuntomessut yhdistää 
kaupungin ja maaseudun

Rykmentin puisto yhdistää taitavasti 
kaupungin ja maaseudun. Alueella on oma 
lampi ja ulkoilualue puutarhoineen.

u  Asuntomessut
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Tuusulan asuntomessuille valmistautu-
va Honkarakenne peräänkuuluttaa arvo-
keskustelua kotimaiseen rakentamiseen. 
”Tavoitteenamme on nostaa vastuulli-
suus uudeksi suomalaisen rakentamisen 
normiksi”, sanoo toimitusjohtaja Marko 
Saarelainen. Messualueelle noussut Vil-
la Mikael on osoitus tinkimättömästä ra-
kentamisesta. Se on täysin esteetön ja 
elinikäisesti terve talo, joka tukee liikun-
tarajoitteisen asukkaansa itsenäistä tule-
vaisuutta.

Suomalaisen rakentamisen taso huolet-
taa. Sisäilmaongelmat aiheuttavat saira-
uksia ja taloudellista vahinkoa, ja raken-
nuksia puretaan vain lyhyen käytön jäl-
keen. 

- Tämä johtuu puutteellisesta tuotekehi-
tyksestä, taitamattomasta suunnittelus-
ta ja kelvottomista rakennusmateriaaleis-
ta, sanoo Honkarakenteen toimitusjohta-
ja Marko Saarelainen. 

- Se on kallista leikkiä luonnonvaroilla ja 

ihmisten terveydellä, ja lisäksi täysin tur-
haa. Kaikki rakennettavat tilat voidaan 
suunnitella ja toteuttaa siten, että ne kes-
tävät, pysyvät turvallisina ja täyttävät vie-
lä seuraavienkin sukupolvien tarpeet. Saa-
relaisen johtamalla yrityksellä on kokemus 
paitsi omakotitalojen, myös satojen julkis-
rakennusten kestävästä toteuttamisesta.

Unohdetaan jo hometalot
OMD Finlandin ja Honkarakenteen helmi-
kuussa toteuttaman  Hyvinvointia edistä-
vä koti -tutkimuksen mukaan suomalai-
set omakoti- ja paritaloasujat pitävät hy-
vää sisäilmaa talon kaikkein tärkeimpänä 
ominaisuutena. 

- Unohdetaan jo hometalot. Voimme ra-
kentaa terveellisistä ja ekologisista raken-
nusmateriaaleista, kuten puhtaasta koti-
maisesta puusta, Marko Saarelainen sa-
noo. Hän toivoo rakentamiselta niin ikään 
vastuuta ympäristöstä ja suomalaisesta 
työstä. Honkarakenteen käyttämät raa-
ka-aineet kasvatetaan Suomessa, ja jokai-

sen kaadetun puun tilalle istutetaan uusi 
taimi. Hirret työstetään kotimaassa ja ra-
kennustyöt annetaan paikallisille ammat-
tilaisille. Samalla ylläpidetään vuosituhan-
tista puurakentamisen taitoa.  Edelläkävijä 
esittää alalle kriteerien määrittelyä: 

- Päättävät ja kilpailuttavat tahot tarvit-
sevat apua välttääkseen näennäisesti hal-
van rakentamisen ansakuopat ja tehdäk-
seen kestäviä ratkaisuja, joiden elinkaari 
on pitkä. Vastuullisesti rakentaen voimme 
katsoa lapsiamme silmiin, Marko Saare-
lainen sanoo.

Honkarakenne haastaa 
rakentajat arvokeskusteluun

Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelais-
ta huolettaa suomalaisen rakentamisen taso.

”Vastuullisesti 
rakentaen voimme 
katsoa lapsiamme 

silmiin.”

u  Asuntomessut
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Villa Mikael on toteutettu täysin Mikael 
Turtiaisen ehdoilla ja hänen liikkumisensa 
ja ulottuvuutensa huomioiden. Automa-
tiikka ja talon lukuisat älyratkaisut helpot-
tavat arkea. Ovet avautuvat sähköisesti ja 
keittiön yläkaapit sekä astianpesukoneen 
alataso liikkuvat tarvittaessa ylös tai alas. 
Lisäksi talon puhdas sisäilma ja luontai-
sesti antibakteeriset materiaalit edistävät 
terveyttä ja hengittävät apuna Turtiaisel-
le, jonka keuhkokapasiteetti on vain puo-
let normaalista. 

Villa Mikaelin toiminnallisuudet mahdol-
listavat aiempaa huomattavasti itsenäi-
semmän elämän. Jopa ulkoilu onnistuu il-
man apukäsiä, sillä talon lattia on raken-
nettu täysin samaan tasoon pihan kans-
sa. Siirtymä on kynnyksetön.

- Tällainen esteetön rakentaminen on 
uutta Suomessa, sanoo Mikaelin isä Pet-
ri Turtiainen, joka on vastannut talon ra-
kennuttamisesta Mikaelin puolesta. Pihan 
sekä talon kaikki visuaaliset ratkaisut ja si-
sustuksen Mikael Turtiainen on suunnitel-
lut itse. Oleskelutilan suurista ikkunoista 
avautuu vehmas puutarhanäkymä ja elävä 
tuli. Pihalla on grillikeittiö, viherhuone se-
kä ulkoporeallas, johon siirtyminen pyörä-
tuolista on ratkaistu mahdollisimman vai-
vattomaksi. Sisään seinille on ripustettu 
Mikaelin ja hänen äitinsä maalaamia voi-
mauttavia taideteoksia.

Studio muuntuu 
kuntoutuksesta saunailtaan

Tulevaisuuden kannalta olennainen osa 
kotia on uniikki ja aidosti monikäyttöinen 
kuntoutusstudio. Se taipuu painokeven-
nettyihin kävelyharjoituksiin, fysioterapi-
aan ja kuntosaliksi, tanssiharjoituksiin ja 
musiikin tekemiseen – sekä päivän päät-
teeksi pukutilaksi saunaillassa ystävien 
kanssa. Ennen onnettomuuttaan MM-ta-
solla tanssinut Mikael Turtiainen on myös 
muusikko DJ Mikey. 

- Itsenäisyyttä lisäävien erityisratkaisujen 
kustannus on noin 40 000–60 000 eu-
roa, arvioi Petri Turtiainen. Se korvataan 
Mikaelille lakisääteisesti. 

-Toisaalta jos ajatellaan, että avustajan 
tarve laskee vuorokaudessa nykyisestä 16 
tunnista vaikkapa kuudella tunnilla, on yk-
sin sen kustannukset 30 000 euroa vuo-
dessa. Ja jos Mikael voi asua talossaan 
vaikkapa seuraavat 30 vuotta, ratkaisuilla 

on merkittävä vaikutus yhteiskunnan kus-
tannuksiin, hän sanoo.

Oivalluksia asumisen 
erityisvaatimuksiin 

Vaikka Villa Mikael kannustaa itsenäisyy-
teen, yksin ei tarvitse jäädä. Suojaisaa 
atriumpihaa reunustaa Villa Sanni, johon 
muuttaa Mikaelin ystävä ja avustaja San-
ni Siltala puolisonsa kanssa.

Esteetön, terveeksi rakennettu, kuntoutu-
mista edistävä ja yhteisöllistäkin asumis-
ta toteuttava Villa Mikael tarjoaa oivalluk-
sia asumisen erityisvaatimuksiin. 

- Villa Mikaelista löytyy poimittavaksi ide-
oita, jotka tukevat esimerkiksi ikääntyvien 
itsenäistä ja omaehtoista asumista. Tällai-
sille ratkaisuille on yhä suurempi kysyn-
tä kotimaassa ja maailmanlaajuisesti, sa-
noo Honkarakenteen toimitusjohtaja Mar-
ko Saarelainen. 

Esteettömyys ja antibakteerisuus tulevaisuuden mahdollisuus erityisasunnoissa

Villa Mikael muuttaa käsityksen
liikuntaesteisen kotona asumisesta
”Miltä kuulostaa ajatus omasta kodista, jossa voi asua esteettömästi ja turvallisesti. Pinnat ovat an-
tibakteerisia ja tekniikka auttaa arjessa. Ilma on puhdasta hengittää ja kalusteet tehty asukkaan 
tarpeen mukaan. Ajatus mullistaa ajatuksen asumisesta vanhana, liikuntaesteisenä, tai mikäli on 
tarve erityisratkaisuille asunnossa. Honkarakenne esitteli Tuusulan asuntomessuilla Villa Mikaelin, 
Suomen esteettömimmän kodin ja taidonnäytteen, jonka jokainen yksityiskohta tukee asukkaansa 
kuntoutumista. Talo on suunniteltu Mikael Turtiaiselle, joka sai vaikean aivovamman vuosikymmen 
sitten liikenneonnettomuudessa. Kaikki hengittämisestä lähtien on pitänyt opetella uudestaan.”

Mikaelin isä Petri Turtiainen esitte-
lee talon erityispiirteitä. Keittiössä 

ikkunat ovat Mikaelin näkökentän 
korkeudella, alaosa on avoin ja hyl-
lyt laskeutuvat Mikaelin korkeudelle 

uuden tekniikan avulla.

u  Asuntomessut
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Honkarakenteen 
uutta tekniikkaa

Honkarakenne toteuttaa talot uudella 
Honka Frame -tekniikalla. Pilaripalkkitek-
niikkaan perustuvat talot ovat uusi lisäys 
Honka-portfolioon, mutta rakennustaval-
la on pitkät perinteet mm. Keski-Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa. Talojen kanta-
va runko rakennetaan valmiiksi tehtaal-
la työstetyistä massiivipuupalkeista, jotka 
yhdistetään toisiinsa perinteisiä puuliitok-
sia käyttäen. Jykevä, kantava Honka Fra-
me -runko mahdollistaa suuret lasiseinät 
ja avoimet tilat ilman väliseiniä. Eristee-
nä käytetään puukuituvillaa ja verhous-
materiaaleissa suositaan puuta. Tuusu-
laan rakennettavat talot lämmitetään ve-
si-ilmalämpöpumpulla ja aurinkosähköl-
lä. Ilmanvaihto toteutetaan näissä taloissa 
painovoimaisena.

- Aito esteettömyys tuntuu olevan uusi 
asia omakotitalorakentamisessa. Halu-
simme toteuttaa esteettömän, terveellisen 
ja myös esteettisesti kauniin talon, jossa 
hyödynnetään perinteisiä, toimiviksi ha-
vaittuja menetelmiä sekä uusinta teknolo-
giaa. Olemme iloisia siitä, että Honkara-
kenne lähti aktiivisesti mukaan kehitystyö-
hön, Mikaelin isä Petri Turtiainen kiittelee.

Taloja erityistarpeisiin

Honkarakenne panostaa voimakkaasti 
hoiva-, päiväkoti- ja koulurakentamiseen 
ja on aktiivisesti kehittänyt terveellisem-
pää rakentamista muun muassa tuomal-
la markkinoille Allergia-, Iho- ja Astmalii-
ton kanssa kehitetyn ja VTT:n sertifioiman 
Terve Talo -konseptin.

- Esteettömyys on tärkeä peruste talojen 
suunnittelussa ja sen merkitys vain kas-
vaa. Olemme iloisia, että saamme olla 
mukana tässä projektissa ja syventää sa-
malla omaa osaamistamme esteettömis-
tä tiloista. Hyvä elämä kuuluu kaikille ja 

haluamme tehdä työtä sen puolesta, että 
myös liikuntarajoitteiset ja ikääntyvät ih-
miset voivat nauttia elämästä parhaassa 
mahdollisessa kodissa, Honkarakenteen 
projektimyyntipäällikkö Markus Saarelai-
nen kertoo.

Petri Turtiainen esittelee Mikaelille tehtyä harjoittelu/musiikki huonetta, jossa Mikael voi harjoi-
tella valjaiden avulla tanssia, tehdä musiikkia, tai vain nauttia musiikista.

Villa Mikaelin asukkaat Mikael Turtiainen koi-
ransa Kingin kanssa, Suojaisaa atriumpihaa 
reunustaa Villa Sanni, johon muuttaa Mikaelin 
ystävä ja avustaja Sanni Siltala puolisonsa 
kanssa. Kuva Asuntomessut.

Avustajakoiran tarpeetkin on huomioitu. King 
menossa sisään omasta ovestaan. 
Kuva napattu videolta.

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

PUUALAN AMMATTILAISET

OVI-HOLLOLA www.ovihollola.fi

u  Asuntomessut



88 WWW.PUUVIESTI.FI

Arkkitehtien suunnittelemia 
yksilöllisiä CLT- ja hirsitalo-
ja rakentava Finnlog on tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa 
mukana elokuulle siirretyillä 
Asuntomessuilla. CLT-talo He-
tena on näyttävä kohde, jossa 
yhdistyvät ekologinen raken-
nusmateriaali ja moderni ark-
kitehtuuri. Talomalli on herät-
tänyt etukäteen paljon kiin-
nostusta niin median kuin ku-
luttajien suunnalta.

Finnlog Hetena on huoneisto-
alaltaan 143,5-neliöinen yk-
sitasoinen omakotitalo. Sen 
eri suuntiin kaltevat kattora-
kenteet ja talon keskelle jää-
vä atriumpiha tekevät talos-
ta persoonallisen. Hetenan on 
suunnitellut arkkitehti Mikki 
Ristola helsinkiläisestä AOR 
Arkkitehdit -toimistosta, jo-
ka on palkittu, puurakentami-
seen erikoistunut arkkitehtitoi-
misto. Suojaisan, yksityisyyttä 
tarjoavan atriumpihan ansios-
ta Hetena sopii hienosti tiiviisti 
rakennettuun kaupunkiympä-
ristöön.

- Hetena on saanut vaikutteita 
perinteisistä suomalaisista ta-
lotyypeistä. Talomallin suun-
nittelussa tavoitteena on ollut 
huomioida puun ja clt-raken-
teiden ominaisuudet ja tulkita 
suomalaista puurakentamis-
perinnettä nykyaikaiseen ark-
kitehtuuriin sovellettuna, ker-
too arkkitehti Mikki Ristola.

Kohteen sisustuksen on 
suunnitellut Heli Virtanen, 
Iloa360. Puu on isossa roolis-
sa myös sisätiloissa. Väripa-
letti on niukka ja mukailee ta-
lon tyyliä. Sisustus on suunni-
teltu kuvitteelliselle perheelle 
ja sen tavoitteena on inspiroi-
da muun muassa tulevia Hete-
na-talomallin rakentajia mate-
riaali- ja tuotevalinnoissa.

Yksilöllisiä 
ratkaisuja myös 
vaativille asiakkaille
Finnlog pystyy toteuttamaan 
yksilöllisiä ja arkkitehtonises-
ti mielenkiintoisia rakennus- 
ja sisustusratkaisuja avaimet 
käteen -toimituksena. Hete-
na on Finnlogin talomalliston 
uusin tulokas ja myös sitä on 
mahdollista muokata tarpei-
den mukaan. 

- Vahvuutemme on osaami-
nen ja luotettavuus yhdistet-
tynä pitkään kokemukseen. 
Pystymme vastaamaan myös 
vaativien asiakkaiden toivei-
siin, kertoo Finnlogin toimi-
tusjohtaja Alar Anton. Finnlo-
gin tuotemerkin omistava yri-
tys on toiminut Suomessa 15 
vuotta ja ollut yli 1000 mas-

siivipuutalon rakentamises-
sa mukana, mikä tekee siitä 
Suomen kokeneimman CLT- 
ja hirsitalovalmistajan. Kuten 
Hetena, myös muut Finnlogin 
valmistamat CLT- ja hirsitalot 
ovat ekologisia, hengittäviä ja 
muovittomia uuden ajan mas-
siivipuutaloja.

Finnlog on kokenut ja osaava CLT- ja hirsitalorakentaja, joka valmistaa arkkitehtien suunnittelemia korkealaatuisia 
omakoti- ja vapaa-ajantaloja suomalaisesta puusta. Finnlogin CLT- ja hirsitalot ovat ekologisia, hengittäviä ja muo-
vittomia uuden ajan massiivipuutaloja. Yritys tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisiä ja arkkiteh-
tuurisesti mielenkiintoisia rakennus- ja sisustusratkaisuja. Finnlog toimii myös Norjassa, Saksassa, Virossa, Latviassa, 
Venäjällä ja Intiassa. Jokainen Finnlog-talo rakennetaan taidolla ja tunteella maailman hie-
noimmasta raaka-aineesta, puusta. 
Lisätietoja: www.finnlog.fi

Moderni CLT- talo 
Hetena kiinnosti kävijöitä

u  Asuntomessut



99WWW.PUUVIESTI.FI

www.novowood.fi

Novo Wood
Jalopuiden, levytuotteiden ja 
HPL-laminaattien tukkuliike

Nordic Ply 
Sahauspalvelulla varustettu 
vanereiden erikoisliike

www.nordicply.fi

Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola
Puh. +358 207 209 400

u  Asuntomessut

Elokuun lopussa päättyneillä asuntomes-
suilla vieraili lähes 70 000 ihmistä. Mes-
sut järjestettiin nyt 50. kerran. 

- Tänä vuonna emme tavoitelleet suur-
ta yleisömäärää, vaan pääpaino oli tur-
vallisuudessa, asiakaskokemuksessa se-
kä Rykmenttipuiston upeassa alueessa ja 
kiinnostavista kodeissa. Ensisijaiseksi ta-
voitteeksi asetimme turvallisen ja laaduk-
kaan kävijäkokemuksen, sanoo toimitus-
johtaja Anna Tapio Osuuskunta Suomen 
Asuntomessuilta.

Asuntomessut saatiin loppuen lopuksi jär-
jestettyä, vaikka korona aiheutti lukuisia 
turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia kävi-
jöille.  Liput myytiin ennakkoon päivä- ja 
aikaperusteisesti ja ne olivat ostettavissa 
verkkokaupasta. 

- Kävijöitä inspiroi uudenlainen kaupun-
kikuva, monipuolinen puurakentaminen, 
kaupunkimaiset pientalot, puutarhamai-
nen ja toiminnallinen puistokokonaisuus, 
Tapio lisää.

Asuntomessualue laajenee
Itse asuntomessualue on lähtölaukaus 
tulevan Rykmentinpuiston rakentumisel-
le. Tuusulan asuntomessualue Rykmen-

tinpuistossa on ollut eräänlainen kokei-
lualusta sille, miten suunnittelusta pääs-
tään toteutukseen, jossa näkyvillä on 
konkreettisia kestävän asumisen tavoit-
teita.  

- Olemme onnistuneen Asuntomessut 
-tapahtuman kautta saaneet uskottavan 
alun Rykmentinpuiston 15 000 asukkaan 
asuinalueen rakentamiselle. Asuntoraken-
taminen jatkuu messujen jälkeen, Tuusu-
lan pormestari Arto Lindberg toteaa.

Rykmentinpuiston alueen rakentamisen 
teemat, kuten Asuntomessuilla nähty kes-
tävä ja energiatehokas asuminen, vähähii-
linen rakentaminen ja eri ikäisten ihmis-
ten toimintojen yhdistäminen, saavat jat-
koa jo käynnissä olevien ja messujen jäl-
keen käynnistyvien kerrostalohankkeiden 
edetessä. 

Ekologisille messuille virtuaalisesti
Kunnianhimoinen energiavisio ja “hyvän 
suuntaan”-teemainen kestävyysajattelu 
tuli esiin kotien energiatarinoina ja konk-
retisoitui jokaisesta talosta tehtyyn hiilija-
lanjälki- ja kädenjälkilaskelmaan.

- Monipuolisesti kiinnostavan, edelläkäy-
vän ja ilmastoviisaan sisällön lisäksi kehu-

ja on tullut siitä, että messukodeista on si-
säänpääsyrajoitusten ja väljyyden ansios-
ta saanut aiempaa paremman kokonais-
kuvan, kertoo toimitusjohtaja Anna Tapio. 

Tuusulan asuntomessuilla nousi esiin var-
sin voimakkaasti ekologisuus. Puu näkyi 
niin rakennusmateriaalina kuin sisäpin-
noissa, esimerkiksi hirsi-, CLT-pinnat, se-
kä lisätyt rimoitukset katossa ja tilanja-
kajina. Aidon käsityön jälki näkyi monis-
sa kohteissa.

Asuntomessujen seuraava tapahtuma on 
Lohjalla vuonna 2021. Sitä ennen on vie-
lä mahdollista kokea Tuusulan 33 messu-
kotia myös virtuaalisesti. 

- Sivusto on nyt ensimmäisen vaiheen 
testiversio ja kehitämme palvelua lisää 
julkaisun jälkeen käyttäjäkokemusten ja 
palautteiden perusteella. Haluamme tu-
levaisuudessa tarjota yleisöllemme mo-
nikanavaisen, ympärivuotisen ja vuoro-
vaikutteisen asuntomessuelämyksen, sa-
noo Anna Tapio.

Asuntomessuilla: Tuula Uitto

Asuntomessuilla lähes 70 000 kävijää
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Hirsirakentamisessa tämä vuosi on suju-
nut hyvin. Rakennustutkimus RTS Oy:n 
tekemän markkinakatsauksen mukaan 
hirren käyttö kasvoi kotimaassa vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla kaikissa tuote-
segmenteissä, kertoo Hirsitaloteollisuus 
ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Teollisen hirren osuus omakotitalojen ra-
kentamisessa on noussut viime vuosina 
2–3 prosenttiyksikön vauhdilla.

- Kymmenen vuotta sitten osuus oli 11 
prosenttia. Nyt kasvu näyttää vain kiihty-
vän, Romppainen toteaa.

Teollisesta hirrestä valmistettujen talo-
jen osuus oli yksityishenkilörakentajissa 
tammi-kesäkuussa noussut uusien oma-
kotitalojen rakentamisessa 27 prosenttiin. 
Euroissa markkinaosuus oli 23 prosent-
tia, missä oli kasvua edellisvuodesta nel-
jä prosenttiyksikköä.

Hirsitaloteollisuuden kotimaan liikevaih-
don arvioidaan nousevan tänä vuonna 
250 miljoonaan euroon. Määrässä on 
kasvua vuodesta 2019 63 miljoonaa eu-
roa eli peräti 33 prosenttia. Viennin en-
nakoidaan pysyvän viime vuoden tasolla 
eli noin 50 miljoonassa eurossa.

Hyvinvointiin panostetaan
Korona ei ole vaikuttanut alkuvuoden ta-
lokauppoihin. Vaikka epidemian ennus-
tetaan vähentävän rakentamista, koro-
na avaa hirrelle mahdollisuuksia. Romp-
painen arvioi, että ihmiset haluavat yhä 
enemmän panostaa omaan hyvinvointiin-
sa.

- Ilmeisesti koronapandemia on lisännyt 
kiinnostusta hirteen. Selkeästi näkyy, et-
tä ihmiset alkavat arvostaa luonnon lä-
heisyyttä, puun ekologisuutta ja sen hyviä 
terveysvaikutuksia, hän sanoo.

Romppaisen mukaan etätöiden lisään-
tyminen on nostanut esille ahtaan kau-
punkiasumisen ikävät puolet. Kiinnostus 
vapaa-ajan asuntoihin on kasvanut vuo-
sien hiipumisen jälkeen. Nyt on käynnissä 
suorastaan mökkibuumi. Tämä on alalle 
mahdollisuus, sillä mökit on perinteisesti 
tehty pääasiassa hirrestä.

Mökkeilyn ohella on alettu puhua moni-
paikka-asumisesta. Sen seurauksena lo-
ma-asuntojen mukavuutta ja viihtyisyyttä 
halutaan parantaa. Yhä useammat mökit 
ovatkin käytännössä kakkoskoteja.

- Nyt halutaan väljyyttä ja tilaa myös etä-
työskentelylle, Romppainen sanoo.

Hirsi yleistyy kaupungissa 
Hirsitaloteollisuus tähyää myös kasvukes-
kuksiin. Yritykset ovat kehittäneet arkki-
tehtuuria, talomalleja ja teknisiä ratkaisu-
ja kaupunkimaiseen asumiseen.

Hirsitaloteollisuus ry toteuttaa tänä vuon-
na ympäristöministeriön rahoittamaa My 
Town! -hanketta.

- Kehitämme hirren käyttöön perustuvan 
toimintamallin kokonaisen asuinalueen 
rakentamiseen hiilineutraalisti. Kartoi-
tamme parhaillaan kumppaneita, jotta 
alueen energia tuotetaan mahdollisim-
man fossiilivapaasti, Romppainen kertoo.

Kehittäminen tapahtuu Tuusulan Rykmen-
tipuistossa kahdessa korttelissa. Alueelle 
voi rakentaa kodin noin 200 perheelle.

Hirren käyttö kasvaa myös koulujen, päi-
väkotien ja muiden palvelurakennusten 
sekä rivitalojen rakentamisessa. Hirsi tu-
lee myös kerrostalorakentamiseen.

- Pudasjärvellä rakennetaan parhaillaan 
nelikerroksista hirsitaloa. Hirsikerrosta-
lojen määrä todennäköisesti kasvaa, sil-
lä rakennuttajien kiinnostus on kasvanut, 
Seppo Romppainen kertoo.

Teksti: Tuulikki Huusko

Hirren kysyntä vahvassa kasvussa
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Moderni hirsitalo sopii myös kaupunkiin.
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BeA maahantuonti ja myynti 
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Helsinki-Vantaan lentokenttä 
laajentuu tyylikkäästi puulla
Helsinki-Vantaan lentokenttä on suurten 
muutosten ja laajennusten alla, ja niitä 
riittää aina vuoteen 2022 saakka. Vuo-
den 2019 alussa valmistui uudistusten 
ehkä näyttävin osa - Aukio (Plaza) - len-
toaseman uusi sydän. Se yhdistää uuden 
eteläsiiven ja hieman myöhemmin valmis-
tuvan länsisiiven vanhaan T2 terminaa-
liin palvellen lähinnä kaukomatkustajia 
(non-Schengen-liikennettä).

Aukion ja sen ympäristön suunnittelus-
ta on vastannut suomalainen arkkitehti-
toimisto PES-Arkkitehdit. Aukio on koke-
muksellinen tila, joka välittää viestiä Suo-
mesta teknologian ja tiiviin luontosuhteen 
omaavana maana. Joillekin transit -mat-
kustajille tämä on ainoa kosketus Suo-
meen lentojen välillä. Aukiota onkin siksi 
kuvattu myös “Suomen uudeksi näyteik-
kunaksi”. Tilassa voi rauhoittua ja kokea 
jotain Suomesta ja Suomen luonnosta. 
Jylhät puupintaiset seinät sekä luontoku-
vat tilaa kiertävässä 75 metriä pitkässä 
ja 2 metriä korkeassa led-näytössä tuo-
vat luontokokemuksen vahvasti osaksi 
tilaa.  Aukion läheltä löytyy uusia myy-
mälöitä, ravintoloita sekä turvatarkastus 
vaihtomatkustajille. Matkustajien viihty-
vyyteen on kiinnitetty huomiota kaikkial-
la. Uutta matkustaja- ja matkatavaratilaa 
on 25 000 m2.

Rekkalasteittain 
rimaelementtejä ja 
valtavasti CWP-viilulevyjä
 Puumateriaalit tuovat tunnelmaa koko 
uudelle alueelle. Ison Aukion seinät ovat 
puuta korkealle kohoavaan kattoon saak-
ka, lukuun ottamatta tilaa kiertävää mai-
semanäyttöä. Puuseinät ovat myös poh-
jana tilassa heijastettaville infoteksteille ja 
kuvioille. Puuta löytyy myös kauppakäytä-
vän katosta ja seinistä - ja muistakin alu-
eista. Näiden uusimpien tilojen kaikki sei-
nien ja kattojen puupinnat ovat Puucom-
pin materiaaleja. Asennuksesta on vas-
tannut Oivatuote.

-  ArborLine rimaratkaisut näkyvät lähin-

nä uudessa, pian valmistuvassa Länsi-
terminaalissa, jossa asentajana oli myös 
Inlook. Jotain puumateriaalien suuresta 
määrästä kertoo se, että pelkästään ala-
kattoihin toimitettiin tuhansia neliöitä elä-
väpintaisia, Puucompin teknisiä CWP-vii-
lulevyjä, kertoo toimitusjohtaja Kari Hall-
man, Puucomp. Viiluissa näkyvät tasai-
sella, mutta luonnollisella tavalla puun 
syyt. ArborLine rimaelementtejäkin toimi-
tettiin kohteeseen rekkalasteittain. Lento-
kentällä turvallisuuskysymykset ovat tär-
keitä. Siksi myös materiaalien on oltava 
paloturvallisia. Puucompin CWP-viilulevyt 
ovat B-s1,d0 paloluokkaa ja ArborLine ri-
maelementitkin voidaan toteuttaa samas-
sa luokassa.
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Sisäverhoustuotteiden asiantuntija

Kysy lisää: Oy Puucomp Ab / Jari Rajamäki 0400 866 887

Tutustu referensseihimme: www.surfaces.fi/referenssit 

Sopimusvalmistus:

•  Viilutyöt

•  Maalaus

•  Lakkaus

•  Sisustuslevyt 

•  Rimaelementit 

•  Terassilankut 

•  Korkeapainelaminaatit

Ennustaminen on vaikeaa, jos-
kus jopa täysin mahdotonta. 
Katsotaan vaikka tämän ke-
vään asuntokauppatilanteen 
ennustamista. Kysyntää ja os-
tovoimaa riittääkin koronasta 
huolimatta. Habitan toimitus-
johtaja Mika Pärssinen sanoo, 
että heidän myynti kasvoi yli 
30 prosenttia kesä-heinäkuus-
sa. Jopa Kiinteistövälitysalan 
keskusliitto kertoo, että alku-
vuonna vanhojen kerrostalojen 
hinnat ovat nousseet. Asunto-
kauppa toipuu huhti-touko-
kuun noin 30 prosentin pu-

dotuksesta, ja tammi-elokuun 
kauppamäärä lähestyy viime-
vuotista tasoa.

Asuntorahoittaja Hypo arvi-
oi osaltaan alakanttiin asun-
tomarkkinoita. Toukokuussa 
Hypo arvioi, että kauppamää-
rät romahtavat ja hinnat las-
kevat. Alkuvuoden huipputah-
tiin ei päästä vielä vuosiin, ku-
ten kävi finanssikriisin sukel-
luksessa 2008, Hypo lataa. 
Kiinteistömaaliman toimitus-
johtaja Risto Kyhälä harmit-
telee Kauppalehden haastat-

telussa pessimismin lietsojia, 
sillä hänen mielestään Suo-
men asuntokauppa on äärim-
mäisen stabiilia. Kyhälä näyt-
tää olevan oikeassa. Ainakin 
Suomen Pankin tilastot ja ti-
lastokeskus kertovat kaupan 
virkistymisestä. Kesäkuussa 
uusia asuntolainoja nostettiin 
1,8 miljardia euroa. Edellisen 
kerran näihin lukuihin pääs-
tiin 2016. Tilastokeskuksen 
mukaan vanhojen osakeasun-
tojen kauppoja tehtiin kesä-
kuussa 30 prosenttia enem-
män kuin toukokuussa. 

Maalle vai 
kaupunkiin
Hypo arvioi kaupungistumi-
sen jatkuvan, vaikka korona-
kriisi onkin kehitystä hetkelli-
sesti hidastanut. Hypon mu-
kaan osassa kaupungeista 
asuntomarkkinat ajautuvat ai-
toon ahdinkoon, kun opiskeli-
jat jäävät muualle etäopiskele-
maan.  Hypo ennakoi jopa ko-
vaa kaupunkibuumia, kunhan 
koronasta on selvitty.

Hypon synkistely jatkuu. Kas-
vukolmion asuntomarkkinoi-

Asuntomarkkinat yllättivät kasvullaAsuntomarkkinat yllättivät kasvulla

u  Asuntokatsaus
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Ankeat ennusteet menivät metsään. Nyt korjataan kevään kovim-
pia myyntimenetyksiä.
Kuva julkistettu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 19.8.2020

”Asuntokauppa
elpyy vastoin

synkkiä odotuksia.”
Kauppaehti 19.4.2020

ta tukevat myös erittäin mata-
lat korot ja pankkien tarjoamat 
lyhennysvapaat. Sen sijaan 
useissa maakuntakeskuksissa 
asuntojen hinnat luisuvat. Jy-
väskylässä, Seinäjoella, Kou-
volassa, Vaasassa, Hämeen-
linnassa ja Rovaniemellä hin-
nat laskivat yli viisi prosenttia 
edellisvuodesta. Synkin tilan-
ne on Hypon mukaan Lahdes-
sa, Mikkelissä ja Kokkolassa, 
joissa asuntohinnat putosivat 
keväällä yli 10 prosenttia vuo-
den takaisesta.

Koronakaranteeni sai monet 
pienissä kaupunkiasunnoissa 
asuvat harkitsemaan väljem-
mille maille muuttamista. Ko-
rona-aika on selvästi lisännyt 
kiinnostusta maaseutuasumis-
ta kohtaan. Tämä koskee niin 
vapaa-ajan asumista kuin py-
syvämpääkin muuttoa väljem-
piin oloihin. Myös tyhjiksi jää-
neet vanhat mökit ja asuinkiin-
teistöt käyvät nyt kaupaksi. 
Kiinteistönvälittäjien mukaan 
ostajia on liikkeellä myyjiä 
enemmän. (MT 27.5.)

Syitä maaseudun vedolle on 
useita. Kun ravintolat ja kult-
tuurilaitokset ovat kiinni, kau-
pungin arki voi tuntua ankeal-
ta. Ulkomaan matkoja ja väen-
paljoutta arastellaan virusris-
kin takia vielä pitkään. Moni 
uskoo myös etätyön pysyvään 
lisääntymiseen. Ennustami-
nen on tässäkin asiassa vai-
keaa, sillä koronakriisin seu-
rauksia ei vielä tiedetä. Yksi 
niistä voi hyvinkin olla, että 
osa maaseudulla tyhjiksi jää-
neistä kiinteistöistä saa uudet 
asukkaat, kirjoittaa Maaseu-
dun Tulevaisuus. Myös kah-
den paikan asuminen lisään-
tyy vauhdilla. 

Asiat voivat muuttua nopeas-
ti. Siinä missä Hypo uutisoi 
useissa maakuntakeskuksis-
sa asuntojen hintojen laskus-
ta, korona yllätti kääntämällä 
mökkikaupan nousuun. Koro-
nakevät on tuonut yllätyksiä 
mökkien ja tonttien kauppaan. 
Kiinteistönvälittäjät odottivat 
taloushuolien vähentävän ky-
syntää, mutta toisin kävi.

– Mökkikauppaa on tehty vilk-
kaammin kuin viime keväänä, 
kertoo Huoneistokeskuksen 
ja SKV:n liiketoimintajohtaja 
Anu-Elina Hintsa Ylen teettä-
mässä haastattelussa touko-
kuun lopussa. Kiinteistönväli-
tysalan keskusliiton KVKL:n ti-
lastojen mukaan koko maassa 
mökkejä on myyty tammi-huh-
tikuussa noin 20 prosenttia 
enemmän kuin viime vuon-
na vastaavaan aikaan verrat-
tuna. Alueelliset erot ovat kui-
tenkin suuria. KVKL:n tilaston 
mukaan Pirkanmaalla mökki-
kauppoja on tehty peräti 80 
prosenttia enemmän kuin vii-
me vuonna. Kasvuluvut ovat 
suuret myös Uudellamaal-
la (60%), Päijät-Hämees-
sä (50%) ja Keski-Suomessa 
(30%). KVKL:n otos perustuu 
noin 600 kaupan tilastoon.

Kommentti:
On vaikeaa tietää, mihin 
suuntaan ihmisten kiinnos-
tus asumiseen etenee. Kyse 
on elämänvaiheesta ja -ta-
voista. Maalla asumisen par-
haita puolia ovat tila, jota on 
pääsääntöisesti sekä sisällä 
että ulkona. Puhdas ilma, ul-
kona puuhailun mahdollisuus 
ja vapaus. Huonona puolena 
voisi osin ajatella etäisyyksiä.

Asumisella on laaja yhteis-
kunnallinen merkitys. Vaiku-
tus eri toimialoille on monisyi-
nen. Vaikutukset vaihtelevat. 
Muutetaanko, rakennetaan-
ko uutta, remontoidaanko vai 
sisustetaanko uutta tai van-
haa?. Asunnon vaihtaminen, 
mökkiin sijoittaminen, uuden 
tai vanhan remontointi. Kai-
kella tällä on suuri merkitys 
talouden rattaiden pyörimi-
seen. Se, että asuntokauppa 
on vilkasta, on mielestäni hy-
vä asia.

Tuula Uitto

Sidelistat 
keittiökalusteteollisuuteen,

laatikkoaihiot 
huonekaluteolliuuteen  

45 v kokemuksella.

KILPAILUKYKYISIN HINNOIN

Pyydä tarjous se kannattaa:
tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi

puh. 0400 644360

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

u  Asuntokatsaus
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Puurunkoiseen rakentamiseen rohkaise-
vat Tampereen kaupungin tavoitteet hii-
lineutraalisuuden osalta vuoteen 2030 
mennessä (Kestävä Tampere 2030). Tam-
pereen kaupungin puurakentamisen ohjel-
man tavoitteena on lisätä modernia puu-
rakentamista Tampereella ja Pirkanmaalla 
sekä edistää puurakentamisen osaamista 
ja yritystoimintaa. Erityiskohteena on Vuo-
reksen Isokuusi, jonne rakentuu yksi Suo-
men suurimpia moderniin puurakentami-
seen perustuvia asuinalueita. 

- Tampereen kaupunki on asettanut tavoit-
teeksi olla hiilineutraali kaupunki vuon-
na 2030. Haluamme edistää puurakenta-
mista, koska puu on uusiutuva materiaali 
ja ilmaston kannalta positiivinen valinta. 
Se sitoo hiiltä pitkäksi aikaa ja puuraken-
nukset toimivat näin hiilivarastoina. Tämä 
Isokuuseen rakentuva hankekokonaisuus 
vie Tamperetta ison loikan eteenpäin puu-
rakentamisen saralla, mistä olemme erit-
täin tyytyväisiä, kertoo Tampereen kau-
pungin apulaispormestari Aleksi Jäntti.

Arkta mukana edistämässä 
puurakentamisen ratkaisuja 
- Arkta Rakennus Oy on ensimmäistä ker-
taa toteuttamassa Pirkanmaalla puuraken-
teista kerrostalokohdetta. Oppia on haet-
tu konserniin kuuluvalta Arkta Reposelta, 
joka on erikoistunut puukerrostalorakenta-
miseen pääkaupunkiseudulla. Näin osaa-
minen koko konsernissa laajenee, kertoo 
Arkta Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Han-
na Marttila.

Arkta Reponen oli mukana Helsingissä to-
teutetussa hankkeessa, jossa vertailtiin 
puu- ja betonirunkoisen kerrostalon eroja 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa vuo-
sien 2018-2020 aikana. Puurunkoisen 
kerrostalon hiilijalanjälki on todistetusti be-
tonirakenteista pienempi kaikissa rakenta-
misen vaiheissa.

Rakenneratkaisuna puuran-
karunkoiset suurelementit
Kuusikko toteutetaan puurankarunkoisi-
na suurelementteinä, välipohjina on ker-
topuiset ripalaatat. Myös CLT-levyä käyte-

tään parvekelaatoissa sekä hissihuilujen 
seinissä. Puuelementtitoimittajana hank-
keessa on suomalainen puuelementtitoi-
mittaja VVR Wood, joka valmistaa kaikki 
elementit pohjoisen hitaasti kasvaneesta, 
tiheäsyisestä havupuusta. Puun alkuperä-
seurannalla – PEFC:llä varmennetaan, et-
tä tuotteeseen on käytetty kestävästi hoi-
detuista metsistä peräisin olevaa puuta. 
VVR Wood vastaa koko kohteen puuele-
menttien kokonaistoimituksesta aina asen-
nukseen saakka. VVR Wood on ollut toteut-
tamassa useita puukerrostalokohteita niin 
Suomeen kuin Norjaankin, ja näin tuo ko-
kemuksensa myös Kuusikon toteutukseen.

- Kuusikon työmaalla kaikki rakentaminen 
tehdään sääsuojan alla vesikattovaihee-
seen asti, näin vältytään rakenteiden kas-
tumiselta, kertoo Arktan tuotantopäällikkö 
Jarkko Valoma.

- Rakentamisessa olennaista on myös ele-
menttien varastointi ja kuljettaminen työ-
maalle, jona aikana huolehditaan etteivät 
ne pääse kastumaan”, työmaavastaava 
Kari Korpisaari jatkaa. Kohteen kuudesta 
puukerrostalosta TA-Asumisoikeus Oy:lle 
rakennetaan 3 taloa, joihin tulee yhteensä 
103 asumisoikeusasuntoa ja A-Kruunul-
le 3 taloa, joihin tulee yhteensä 92 vuok-
ra-asuntoa.

Tampereelle Suomen suurin 
puurakenteinen kerrostalokokonaisuus
”Tampereen Vuorekseen alkaa rakentua Kuusikko – kuuden puurun-
koisen kerrostalon kokonaisuus, johon tulee noin 13 600 kerrosneliötä. 
Näin isoa määrää puukerrostaloneliöitä yhtenä hankkeena ei ole toteu-
tettu Suomessa aiemmin. ”

Arkta-konserni rakentaa Tampereen, Helsingin ja 
Vaasan seudulla. Konserniin kuuluvat asuinrakenta-
miseen erikoistunut Arkta Rakennus Oy, puukerros-

talojen rakentamisen edelläkävijänä tunnettu Arkta Reponen Oy, uudis- ja 
korjausrakentamisurakointiin erikoistuneet Arkta Rakennuskultti Oy ja Arkta 
Kultti Oy sekä betonielementtitehdas Arkta Laatuseinä Oy. Meitä arktalaisia 
on jo yli 230. Teemme tiloja ihmisille, koteja, kouluja, päiväkoteja, terveyskes-
kuksia, liikuntapaikkoja ja toimitiloja. Liikevaihtomme 2019 oli 98 milj.
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Monet hiovat reunat käsihiomapalalla, 
mikä on kylläkin halpaa, mutta aikaa vie-
vää, pölyistä ja virhealtista, kuvaa Festoo-
lin tuotepäällikkö Simon Gröger. Suurissa 
yrityksissä on yleensä karkeahiontaan so-
veltuvat kiinteäasenteiset reunahiomako-
neet tai automaattiset työstökoneet. Niillä 
reunat saa hiottua nopeasti ja taloudelli-
sesti. Tämä on kannattavaa suurten sarjo-
jen ja erien yhteydessä, mutta ne ovat kal-
liita hankinta- ja käyttökustannuksiltaan. 
Kiinteäasenteiset laitteet eivät juurikaan 
sovi pienosille, pienille sarjoille eikä hie-
nohiontaan / maalipintojen työstöön. 

-Tähän asti reunat on voinut hioa ma-
nuaalisesti epäkesko-, nauha- tai tasohi-
omakoneella. Niitä täytyy kuitenkin osa-
ta käyttää taitavasti, sillä jos kone pääsee 
kallistumaan tahattomasti, pinta voi puh-
jeta tai reuna pyöristyä voimakkaan hion-
tateho takia. Tällöin syntyy yleensä paljon 
jälkitöitä, kuten pohjustamista tai paklaa-
mista, kertoo Simon Gröger.

Mukana kuljetettava 
reunahiomakone 
Uusi reunahiomakone soveltuu erinomai-
sesti massiivipuun hiontaan sekä maa-
li-/tasoitepintojen välihiontaan – kaikkiin 

reunojen viimeistelytöihin ja erilaisten 
pintojen ja päällysteiden poistoon. Uusi 
hiomakone tarjoaa käsin hiontaa vastaa-
van ohjattavuuden. Se on kuitenkin huo-
mattavasti sitä nopeampi, koska reuna-
hiomakone toimii moottorivoimalla ja vä-
hentää hiomavirheiden vaaraa. Reunahi-
omakone on kokoalaisesti reunaa vasten 
ja takaa laadukkaan hiontatuloksen. 

- Kehitimme uuden reunahiomakoneen 
sellaiseksi, ettei se kallistu alustalla ja ei-
kä hio siten pintaa puhki. Käsihiomapa-
lalla tehtävään reunahiontaan verrattuna 
saat säästettyä aikaa jopa 50 prosenttia: 
Avaa uusi Systainer³, ota reunahiomako-
ne salkusta ulos, aseta se reunaa vasten 
ja aloita hionta – nopeasti, tehokkaasti 
ja virheittä, selostaa tuotepäällikkö Grö-
ger. Reunahiomakoneella voi hioa kaiken 
tyyppisiä reunoja - reunan ulkonäöstä riip-
pumatta: suora tai kaareva, käsittelemä-
tön tai maalattu, suorakulmainen tai viis-
to (43-92°), pieni, suuri tai erittäin suu-
ri työkappale, ohut tai leveä reuna (5-60 
mm) – uudella reunahiomakoneella pys-
tyt hiomaan kaikki reunat huipputarkasti. 
Sillä on mahdollista hioa jopa ulkopyöris-
tykset (esimerkiksi pyöreän ruokapöydän 
reunoissa) ja sisänurkat.

Loppuun asti ajateltu 
Uuden reunahiomakoneen monipuoliset 
käyttömahdollisuudet ovat myös sen kul-
masäätimen ansiota. Sen avulla voit aset-
taa ja lukita haluamasi kulman työkaluit-
ta. Suurinta tarkkuutta varten koneessa 

on kulmanäyttö, joka on mahdollista ka-
libroida. 

- Olemme varustaneet uuden reunahi-
omakoneen kahdella erilaisella hionnan 
säätöasennolla: Hard-tilassa – asento esi-
hiontaa varten – reuna hiotaan säädetyn 
kulman mukaan. Soft-tilassa – asento vä-
lihiontaa varten – reunahiomakone sää-
tyy tarkasti hiottavan pinnan mukaan, ku-
vaa Gröger. Tämän avulla vältetään myös 
maali- ja tasoitepintojen puhkihiominen. 
Festool on toteuttanut uusia ideoita myös 
työkappaleen suojaamiseksi: Liukulevyn 
liukupinnoitteen voi vaihtaa työstettävän 
pinnan mukaan helposti ja nopeasti – ve-
luuri herkille alustoille ja muovi kaikille 
muille pinnoille. Jopa maalatut työkappa-
leet saa hiottua luotettavasti ja kätevästi – 
optimaalisesti ja toistotarkasti.

- Festool aloitti jo kauan sitten terveyden-
suojelun huomioinnin kaikkien uusien työ-
kalujen kehitystyössä. Siksi on itsestään 
selvää, että pölytön työskentely onnistuu 
myös uuden reunahiomakoneemme kans-
sa: pölynpoiston voi tehdä joko laitteen 
oman pölypussin tai järjestelmäimurin 
kanssa, Gröger sanoo lopuksi.

Festool tuo syyskuus-
sa 2020 markkinoille 
mukana kuljetettavan 
reunahiomakoneen.

Festool hioo reunat helposti

u  UUTUUS
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+358 3 873900
info@pedro.fi

Tehdastie 4-6 
15560 Nastola

Verhoiltuja 
erikoiskalusteita

Hotel Kämp

Helsinki Airport

u  Puuseppä työn alihankinta
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www.rei-kaluste.fi  •  040 506 1585

Valmistamme mittatilaustyönä kalusteet palvelu-
keskuksiin ja muihin julkisiin tiloihin ja asennamme 

paikoilleen asiakkaan toiveiden mukaisesti.
•  Palvelutiskit
•  Baaritiskit
•  Linjastot

•  Kokous- ja yleisötilat
•  Laivakalusteet

Laaja valikoima 
puuvalaisimia ym. 

kaunista ja 
käytännöllistä puusta. 

  
www.puusi.fi

040 5633081  •  Lahti

Tilauskalusteet • Sisustustyöt
Huonekalut • Pienesineet

Kaiutinkotelot

050 586 1159 
petri@petripolso.fi

www.petripolso.fi

u  Puuseppä työn alihankinta

Puuseppä 
palvelut

www.puuviesti.fi

fi

Sarjavalmistusta

Kaikki lähtee Kaikki lähtee 
hyvästähyvästä

raaka-aineesta.raaka-aineesta.

Hionta/harjaus

Listahöyläys cnc-koneistus

Kun sinä vaadit puusepältä laatua, 
soita Puusepänliike M. Ruhberg!

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
gsm 0500 494 622

 mruhberg@mruhberg.fi 

www.ruhberg.fi 
Soita ja kysy lisää!
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www.erpahvityo.fi

TK-PALKKI on uusi markkinat mullistava puusta valmistettu vä-
lipohjan palkkiratkaisu. Luja ja avoin TK-PALKKI mahdollistaa 
talotekniikan läpiviennit välipohjassa. Menetelmällä saavutetaan 
pitkät jännevälit suurella palkkijaolla sekä välipohjan rakenta-
misen aiempaa kokonaisedullisemmin. TK-palkki on kantava, 
lujuuslajitellusta sahatavarasta valmistettu, patentoitu ristikko-
palkki, joka soveltuu kaikkien rakennustyyppien välipohjiin ku-
ten; kerrostalot, liikekeskukset, koulut, hoitokodit, päiväkodit, ri-
vi-ja paritalot sekä omakotitalot. 

TK-PALKIT toimitetaan määrämittaisena ja asennusvalmiina 
kohteeseen. Menetelmä säästää välipohjan rakennuskuluissa, 
sillä alaslaskut ja koteloinnit voidaan usein välttää kokonaan, 
mikä vähentää rakentajan työmäärää, työvaiheita ja materiaali-
käyttöä. Suuret aukot palkin koko pituudella tuovat joustavuut-
ta läpivientien toteutukseen ja nopeuttavat talotekniikan asen-
tamista. Näin ollen kohteen läpimenoaika nopeutuu. Kerrosta-
loissa hyödyt kertautuvat.

TK-PALKILLA saavuttaa 600 mm:n palkkijaolla vastaavan jän-
nevälin kuin perinteiselä valipohjapalkeilla 400 mm jaolla. Ylä-
paarretuennan ansiosta palkkikengät/kulmaraudat voi jättää ko-
konaan pois. Tämä nopeuttaa välipohjarakentamista ja kohteen 
läpimenoaikaa.

Välipohjan jäykistys vähentää askeleiden aiheuttamaa haitallista 
värähtelyä. Avoin TK-JÄYKISTE mahdollistaa taloteknisten put-

kien asennuksen myös palkiston pituussuuntaan. Jäykistys on 
mahdollinen koko palkin korkeudella. TK-PALKIN avoimen ra-
kenteen ansiosta poikittaisjäykistys on yksinkertainen ja nopea 
myös umpinaisella lankulla.

Tuotteen on kehittänyt ja tuotannollistanut ylöjärveläinen Tee-
ri-Kolmio Oy tekniikan tohtori, dosentti Tuomo Poutasen patent-
tiin perustuen. TK-PALKKI valmistetaan lujuuslajitellusta saha-
tavarasta ympäristöministeriön hyväksymän laaduntarkastuslai-
toksen alaisuudessa. Palkin vinosauvat kiinnitetään paarteisiin 
sormiliitoksilla ja  EN 301:n mukaisella rakennekäyttöön tarkoi-
tetulla liimalla. Jokaisen TK-PALKIN ominaisuudet varmistetaan 
ennen toimitusta koekuormittamalla siten, että palkit kestävät 
vähintään 1,8 -kertaisella nimelliskuormalla fyysisesti muuttu-
mattomana. Yhteistyössä mukana Sweco Rakennetekniikka Oy 
ja Insinööritoimisto Lahtela Oy.

Uusi avoin välipohjan 
palkkiratkaisu TK-PALKKI
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Rakentaminen on jatkunut odotettua vä-
hemmin häiriöin korona-aikana, eikä ti-
lanne ole suuresti muuttunut kevään jäl-
keen. Uhkakuvissa nousevat hankkeiden 
siirtymiset, julkisen kysynnän ja sijoitta-
jakysynnän heikentyminen sekä hankera-
hoituksen saatavuuden vaikeutuminen. 
Rakennusteollisuus RT toteutti kolman-
nen koronan vaikutuksia koskevan kyse-
lyn jäsenyrityksilleen elokuussa.

Yli neljännes Rakennusteollisuus RT:n ko-
ronakyselyyn vastanneista yrityksistä on 
kohdannut käytännössä hankkeen, tai ti-
lauksen lykkääntymiseen koronaepide-
mian seurauksena. 64 prosenttia vastaa-
jista piti tilaajien lykkäämispäätöksiä to-
dennäköisinä.

Sijoittajakysynnän ja julkisen kysynnän 
vähenemisen koetaan haittaavan nyt 
enemmän kuin keväällä. Sen sijaan ku-
luttajakysyntä ja korjausrakentaminen 
ovat pitäneet pintansa vähän paremmin.

- Parempaa hetkeä julkisille investoinneil-
le ei pysty keksimään. Hankkeiden lyk-

käämisen sijaan varsinkin kuntien kan-
nattaa ennemminkin aikaistaa suunnitel-
mia. Pakolliset hankkeet ja korjausvelka 
kannattaa nyt kääntää palvelemaan talou-
den elpymistä ja työllisyyttä, Rakennus-
teollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vih-
mo toteaa.

Yli 60 prosenttia yrityksistä vastasi, et-
tä hankerahoituksen ehtyminen haittaa 
tuotantoa tällä hetkellä. Lähes kaksi kol-
mesta vastaajasta arvioi hankerahoituk-
sen saatavuuden vaikeutuvan jatkossa, 
mikä heijastuu etenkin asuntotuotantoon.

Rakennusalan yritykset ovat saaneet pi-
dettyä tuotantonsa varsin hyvin käynnis-
sä kesäkuukausien aikana. Huoli toimin-
nan hidastumisesta ja työmaiden tai teh-
taiden sulkemisesta koronan vuoksi on 
hieman helpottanut epidemian suvanto-
vaiheen aikana. Epävarmuus tulevaisuu-
desta on kuitenkin edelleen suurta. Koro-
nakriisin arvioidaan vaikuttavan rakenta-
miseen viiveellä.

- Vaikka kesällä uutisoitiin muutamil-

la työmailla olleista tartuntaryppäistä, 
ne on saatu hoidettua ja niistä on otettu 
opiksi. Valtaosa yrityksistä kokee esimer-
kiksi liikkumista ja työmaatoimintaa kos-
kevien omaehtoisten rajoitusten haittaa-
van jossain määrin toimintaa, mutta nä-
mä ovat välttämättömiä epidemian pitä-
miseksi kurissa, Jouni Vihmo sanoo.

Rakennusteollisuus RT:n kolmas korona-
kysely toteutettiin 4.–13. elokuuta. Verk-
kokysely lähetettiin RT:n kaikkien toimi-
alojen jäsenyrityksille, joita on yhteensä 
lähes 2 800. Kyselyyn vastasi 391 yri-
tystä.

Rakennettu ympäristö palveluineen työl-
listää joka viidennen suomalaisen, yli 500 
000 ihmistä. Rakentamisen vuosittainen 
liikevaihto on yhteensä 35 miljardia eu-
roa, ja rakennusinvestoinnit muodostavat 
lähes 60 prosenttia Suomen kaikista in-
vestoinneista.

Rakennusteollisuus RT ry

Hankkeiden lykkääntyminen nyt 
suurin uhka rakennustuotannolle
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”Huonekalukauppa porskuttaa, mutta 
kotimainen valmistus luisuu pitkää ala-
mäkeä. Askon ja Iskun kotimaassa juh-
livat kiinalaiset huonekalut.” Talouselä-
mä 2006.

Valitse Suomalainen huonekalu -kampan-
jaa veti 2017–2019 Puuteollisuusyrittä-
jät ry, markkinoimalla suomalaista huo-
nekalua, koska sen on puhdas. eettisesti 
tehty, ketään hyväksikäyttämättä, huollet-
tava ja kierrätettävä, sillä se on valmis-
tettu laadukkaista materiaaleista. Lisäk-
si suomalainen huonekaluvalmistaja huo-
lehtii myös tulevista sukupolvista. Hän 
maksaa jätteiden käsittelystä ja tuottaa 
sitä luonnollisesti niin vähän kuin mah-
dollista. Ylijäämämateriaali päätyy aina 
kiertoon. 

Viime syksynä Puuteollisuusyrittäjät ry 
yhteistyössä Ornamo ry:n kanssa halusi-
vat nostaa suomalaisen huonekaluteolli-
suuden, valmistuksen ja suunnittelutyön 
laadun näkyville, järjestämällä yhdessä 
ympäristöministeriön kanssa suomalai-
sen huonekalun suunnittelukilpailun. Kil-
pailussa oli tarkoitus etsiä uusia ja oival-
tavia huonekaluja ja valaisimia, jotka ovat 
ratkaisuja arkeen. Kilpailun tulos on jo tie-
dossa ja se julkistetaan 9.9.2020. Kilpai-
lua rahoittavat ympäristöministeriö, Suo-
men Metsäsäätiö, Huonekalusäätiö sekä 
Messusäätiö.

Suomalainen, vai 
Suomeen suunniteltu
Suomalainen huonekalu ei ole kuollut, 
suomalaisia huonekaluja tehdään edel-
leen. Joskin joskus suomalaisuutta on 
vaikea määritellä, kuten Made in Finland 
Shop -verkkokaupan yrittäjä Tomas Nord-
ström kirjoitti blogissaan; 

”Nykyisessä globaalissa maailmassa on 
vaikea määritellä mikä on suomalainen 
ja mikä ei. Millä mittareilla sitä voidaan 
mitata, ja missä menee raja? Jos Suomes-
sa vain kootaan tuote, niin kyllähän sii-
hen menee aikaa ja vaatii taitoa, mutta 
onko se silloin suomalainen tuote? Entä 

jos suomalainen suunnittelee ja tuote val-
mistetaan Aasiassa? Design from Finland 
ja made in… Entä jos yrityksellä on ulko-
maalainen omistaja? Kaikki valmistetaan 
Suomessa, mutta voitot valuvat ulkomail-
le. Huh, menee vaikeaksi.”

Lopuksi Tomas näkee asian työn kannalta. 
Tuote, joka työllistää valmistuksessa sekä 
suunnittelussa suomalaisia on suomalai-
nen. Suomalaisia huonekaluja myydään 
yhä edelleen ja kuluttajien kiinnostus tuot-
teen alkuperästä on vain kasvanut. Vaik-
ka kotimainen, lähellä valmistettu laatu-
kaluste on arvokkaampi, ihmiset ymmär-
tävät paremmin, että mistä he maksavat 
ja mikä on halpatuontihuonekalun todel-
linen arvo.

Suomalaisen huonekalukaupan markki-
naa mullisti Ruotista Suomeen vuonna 
1996 tullut Suomen ensimmäinen Ikea. 
Ikean 1950-luvulla syntynyt kauppaidea 
on osoittautunut toimivaksi: teetetään 
alihankkijoilla yksinkertaisia, itsekoot-
tavia huonekaluja ja myydään ne suur-
marketeissa halvalla. Tällä hetkellä myy-
mälöitä on yli 20 maassa. Suomi taiste-
li pitkään vastaan, kunnes monivuotisen 
väännön jälkeen ensimmäinen Ikea avat-
tiin Espoossa. Ikean konsepti toimi eten-
kin nuorille. 

Ikean liikevaihto Suomessa oli 374,1 mil-
joonaa euroa 2019 ja se työllisti 1208 
henkilöä. Liikevaihto nousi 2,7 prosent-

Missä mennään:

Suomalainen huonekalu- 
ja puusepänteollisuus nyt

Sisärakenteet mittatilaustyönä 
puusta, kuten tässä Pudasjärven 

hirsikampuksella.

Puusta toteutetaan nykytekniikan avulla akus-
tiikkaan vaikuttavia kuvioituja sisustusele-
menttejä. Tässä kotimaisen Jukola Industries 
Oy:n puutaidetos Porin asuntomessuilta.
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tia. Liiketoiminnan voitto oli 17,6 miljoo-
naa euroa ja liikevoittoprosentti oli 4,7 
prosenttia. 

Vertailun vuoksi kerrottakoon, että huo-
nekaluteollisuuden liikevaihto Suomes-
sa vuonna 2017 oli 1,16 miljardia eu-
roa. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 
6 prosenttia. Alalla toimivia yrityksiä on 
noin 840, ja ala työllistää noin 8 000 
henkilöä. Ikean liikevaihto oli jo vuonna 
2016 41,3 miljardia EUR. 

Suomalaisittain merkittävää on, että alan 
tuottama arvonlisäys vuonna 2017 oli lä-
hes 350 miljoonaa euroa.

Näkymät muuttuneet 

Huonekalujen valmistus jakaantuu nel-
jään alatoimialaan, joista julkitilojen ka-
lustamiseen keskittynyt konttori- ja myy-
mäläkalusteiden valmistus on suurin ala-
toimiala (liikevaihto vuonna 2017 oli 366 
miljoonaa euroa). Vuonna 2017 huone-
kalujen vienti Suomesta oli 188 miljoo-
naa euroa. Kasvua edellisvuoteen näh-
den oli lähes 19 prosenttia. Kalusteita 
kuitenkin tuodaan Suomeen huomatta-
vasti enemmän kuin Suomesta viedään: 
tuonti on vientiin nähden lähes nelinker-
tainen. Vuonna 2017 tuonti kasvoi jo-
pa 18 prosenttia edellisvuoteen nähden. 
Eniten Suomeen tuodaan huonekaluja Vi-
rosta, Kiinasta ja Saksasta. Suomalainen 
huonekalujen valmistus on ollut murrok-
sessa koko 2000-luvun. 

Haasteista huolimatta suomalaisella huo-
nekaluteollisuudella uskottiin vielä 2017 
olevan kaikki mahdollisuudet menestyk-
seen. Positiivisia merkkejä oli ilmassa: 
viennissä oli hyvää kasvua ja alan kan-
nattavuuden tunnusluvut kehittyivät po-
sitiiviseen suuntaan. Volyymiin perustu-
va tuotanto on Suomesta lähes kadonnut, 
mutta erikoistuneet, muotoiluun ja suun-
nitteluun sekä kokonaisvaltaiseen palve-
lutarjontaan panostavat yritykset erottu-
vat kilpailussa edukseen. Näin on yhä 
edelleen.

Huonekaluteollisuuden 
kriittiset kohdat
Niin tai näin. TEM:n ja ELY-keskusten 
toimialaraportissa pohdittiin, mitkä ovat 
suomalaisissa huonekaluissa turvallisuu-
den kannalta kriittiset kohdat. Ne liittyvät 
rakenteen kestävyyteen, oikeaan mitoi-
tukseen, tasapainoon, materiaalien palo-
turvallisuuteen sekä valmistuksessa käy-
tettyihin materiaaleihin ja lisäaineisiin. 
Myös kokoamis- ja käyttöohjeiden selkeys 
on tärkeä osa huonekalujen turvallisuut-
ta. Vastuu huonekalujen turvallisuudesta 
on tuotteen valmistajalla, valmistuttajal-
la, maahantuojalla, jakelijalla ja myyjällä. 
Huonekalut ovat yleisiä kulutustavaroita, 

joten niitä ei CE-merkitä. Joil-
lekin huonekaluille, kuten las-
ten huonekaluille, on olemas-
sa hyväksyttyjä eurooppalai-
sia standardeja.

Koskeeko sama myös muual-
ta tulevia, huomattavas-
ti edullisempia huonekalu-
ja? Suomalaiset ovat tunne-
tusti tunnollisia määräysten 
noudattajia, kuinkahan lienee 
muualla. Aikoinaan, kun kaup-
pa tehtiin tullirajojen takaa, saa-
tettiin edes jollain lailla tarkistaa, 
mitä tänne tulee. Euroopan unio-
niin liittymisen jälkeen vuonna 1995 
sitäkään turvaa ei ole.

Jalostavalla puu-
teollisuudella haasteita
Mitä tapahtuu julkisen puolen hankkeis-
sa? Tammikuussa uutisoitiin vielä ristei-
lyalusten kysynnän jatkuvan vahvana. 
Silloinkin jo tosin epäiltiin syksystä tule-
van vaikean, lomautuksen piirissä arvel-
tiin olevan noin 50 000 henkilöä.  Huhti-
kuussa tilanne näytti vielä vaikeammalta. 
Risteilyjättien kerrottiin taistelevan elä-
mästään. Elokuussa esimerkiksi Meyerin 
telakka Saksassa ilmoitti lykkäävänsä ris-
teilijöiden luovutuksia eteenpäin, jotta va-
rustamot eivät peruisi tilauksia. Samalla 
leikataan telakan kapasiteettia. Näiden 
seurauksena telakka luovuttaa vuodessa 
kahden risteilijän sijaan yhden risteilijän 
ja yhden pienemmän laivan. Henkilöstöl-
tä vähenevät työt, ja alihankkijoiden käyt-
töä leikataan. Tämä tulee vaikuttamaan 
suoraan puusepänteollisuuden alihankki-
joihin Suomessa. Tulee viemään vuosia 
ennen kuin päästään samaan, missä ol-
tiin ennen koronaa.

Tulevaisuuden 
mahdollisuudet
Jos tämän kevään koronatilanteen vaiku-
tuksista suomalaisten tuottamiin tuottei-
siin voisi arvioida edes jotenkin, niin ai-
nakin kävi ilmi, että tuntematon muuttu-
ja voi sulkea rajat ulkomaille pitkäksikin 
aikaa. Se ehkä käänsi katseet kotimai-
seen tuotantoon, sekä elintarviketuotan-
toon että puun jatkojalostukseen.

Lisäksi menekkiin voivat vaikuttaa ym-
päristölliset asiat, kuten huonekalujen ja 
materiaalien eettiset valinnat, kierrätet-
tävyys ja pitkä ikä. Paljon riippuu myös 
siitä, mitä ihmiset ja yrittäjät päättävät 
tehdä. 

Puun käyttö rakennuksissa ja sisustus-
materiaalina on kasvanut rajusti parin vii-
me vuoden aikana. Projektirakentaminen 
tuottaa kokonaisratkaisuja puusta, jonka 
on tutkitusti osoitettu olevan terveellinen 

materiaali. Puusta toteutetaan nykytek-
niikan avulla akustiikkaan vaikuttavia ku-
vioituja ja akustoituja seiniä. Myös puu 
sellaisenaan on tärkeä luontoelementti 
rakennuksissa ja sisustuksissa. Jos jul-
kinen rakentaminen on notkahtamassa, 
niin kyselykierros puusepille kertoo, että 
julkisten tilausten tilalle on saatu yksityis-
ten ihmisten tilauksia. Kysytty on mittati-
laustuotteita kalusteista, persoonallisista 
huonekaluista ja yksittäisistä kappaleista. 
Tulot haetaan nyt pienemmistä puroista. 
Hyvä uutinen on se, että pieniä puroja ja 
ympäristöllisesti lähellä tuotettuja tuottei-
ta halutaan yhä enemmän. 

Ala tarvitsee yhteistyötä nyt enemmän 
kuin koskaan. Yhteistyötä järjestöjen kes-
ken ja yhteistyötä yrittäjien kesken. Yh-
teistyössä on voimaa ja mahdollisuuksia, 
enemmän kuin yksin toimien. 

Tulevaisuus, se on meillä edessä joka ta-
pauksessa.

Tuula Uitto

Moderni hirsitalo sopii myös kaupunkiin.

Salla Nordströmin
Instagram @casanordstrom
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Koronatilanne on vaikuttanut voimak-
kaasti myös Suomen metsäteollisuuteen. 
Etenkin vuoden toisella neljänneksellä 
tuotantomäärät laskivat rajusti.

Metsäteollisuus ry:n mukaan esimerkiksi 
paperituotteiden tuotanto laski huhti-ke-
säkuussa alimmilleen lähes 30-vuotisen 
tilastoinnin aikana. 

Toisella neljänneksellä paperin tuotanto 
oli miljoona tonnia, kun se viime vuoden 
vastaavana ajanjaksona oli lähes 1,5 mil-
joonaa tonnia. Myös sahatavaran ja vane-
rin tuotanto laski selvästi.

Sellu ja kartonkituotteiden tuotanto sitä 
vastoin kääntyi hienoiseen kasvuun, sil-
lä koronapandemia ja sen hillitsemistoi-
met lisäsivät hygienia- ja pakkaustuottei-
den kysyntää.

Nokian pehmopaperitehtaalla pandemian 
aiheuttamaan kysyntäpiikkiin reagoitiin 
nopeasti. Tehdas otti kesätyöntekijät töi-
hin jo maaliskuussa. 

Tuotannon muutosten lisäksi tällä pyrittiin 
myös minimoimaan riskit, mikäli koronas-
ta olisi aiheutunut runsaasti poissaoloja.

- Onneksi niitä ei ole tullut. Olemme toi-
mineet aika tiukasti. Esimerkiksi vierailut 
tehtaalla on kielletty, tehtaanjohtaja Heik-
ki Mustaniemi toteaa.

Nykyisin Nokian paperitehtaan omistaa 
ruotsalainen Essity-yhtiö. Tehdas tuottaa 
pehmopapereita kotitalouksille sekä suur-
talouskäyttöön. Yhtiön valmistamia tuo-
temerkkejä ovat Lotus, Nessu, Tork se-
kä Zewa.

Kevään alkurynnistyksen jälkeen meno 
on hieman rauhoittunut. Töitä tehtaalla 
on kuitenkin Mustaniemen mukaan riit-
tänyt niin kesätyöntekijöille kuin vakitui-
selle henkilöstölle.

Yhtiön tuotannosta hieman yli puolet me-
nee tällä hetkellä vientiin, pääosin Bal-
tiaan ja muihin Pohjoismaihin. Lisäksi 
joitakin tehtaan valmistamista tuotteista 
viedään kauemmas, lähinnä muualle Eu-
rooppaan.

Mustaniemen mukaan viennin osuus ko-
konaistuotannosta on pysynyt koronan 
aikana ennallaan, mutta vientiin mene-
vät tuotteet ovat vaihtuneet. Kotitalouk-
sille myytävien tuotteiden, kuten pyyhin-
tätuotteiden, kulutus on hieman noussut, 
mutta suurtaloustuotteiden osuus on sitä 
vastoin laskenut.

Vaikka korona tilanteeseen vaikuttaakin, 
ei vaihtelu sinänsä ole Mustaniemen mu-
kaan alalla uutta. 

- Meidän liiketoiminnassamme tällaista 
tapahtuu kuitenkin koko ajan.

Nokian tehtaan vahvuus muuttuvassa 
markkinatilanteessa on Mustaniemen mu-
kaan se, että samoilla koneilla voidaan 
tehdä tuotteita joko koti- tai suurtalous-
käyttöön.

- Jos käytössä olisi pelkkiä suurtalousves-
sapaperikoneita, niin silloin tilanne olisi 
huono. Me pystymme tekemään jousta-
vasti eri tuotteita samoilla koneilla. 

Korona on kuitenkin selvästi lisännyt 
markkinoiden epävarmuutta. Yksi vaikut-

tava seikka on koronatilanteen kehittymi-
nen hyvin eri tavoin eri maissa. 

Jopa lähitulevaisuuden näkymät ovat 
Heikki Mustaniemen mukaan hyvin vai-
keasti arvioitavissa. 

- Kaiken kaikkiaan kysynnän ennustami-
nen, varsinkin suurtaloustuotteissa, näyt-
tää olevan vaikeaa. Parhaillaan tarkaste-
lemme pitääkö kesätyöntekijöiden työsuh-
teita jatkaa vai ei. Tällä hetkellä näyttää, 
että pärjäämme syksyn pääosin vakityö-
voimalla.

Ensi vuoden näkymiä Mustaniemi ei läh-
de edes arvioimaan.

- Sanotaanko, että ensi vuoden ennusta-
minen on… En osaa sanoa, hän naurah-
taa.

- Varmasti kaikki toivomme, että korona-
tilanne olisi ohi, mutta kuka sen osaa sa-
noa.

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Oikarinen

• Oy Essity Finland Ab:n liikevaihto oli vuonna 2019 noin 200 miljoonaa euroa. 

• Viime vuoden tulos 21,8 miljoonaa. Liikevoitto kasvanut tasaisesti viime vuodet.

• Emoyhtiö Essity toimii noin 150 maassa ja sen myynti oli viime vuonna yhteensä noin 12,2 miljardia euroa.

• Tunnettuja tuotemerkkejä ovat mm. Tork, Tena, Libero ja Libresse

Pehmopaperia 
kuluu pandemiassakin

Koronan aiheuttama äkillinen pehmo-
paperien hamstraaminen teetti lisätöitä 
Nokian pehmopaperitehtaalla. Tilanne 
on kuitenkin kesän aikana rauhoittunut.

u  Metsäuutinen
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Uusi palvelu vie metsänhoidon digiaikaan: 

Oman metsän valjastaminen
hiilinieluksi on entistä helpompaa

Tapio on metsän, luonnon ja paikkatie-
don asiantuntija, joka tarjoaa luotetta-
vaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja 
asiantuntijapalveluita, tehokkaita ratkaisuja sekä työvälineitä 
metsien kestävään hyödyntämiseen. Tiedon tuottajana ja met-
säbiotalouden kehittäjänä Tapion vaikutukset yhteiskuntaan ja 
ympäristöön jalkautuvat suomalaisiin metsiin metsänomistaji-
en, yritysasiakkaiden ja muiden sidosryhmien toiminnan myötä. 
Etapio-sovellusta kehittää Tapio Oy:n ja Simosol Oy:n yhdessä 
omistama yritys, DigiTapio Oy.

Metsänhoito ottaa harppauksen kohti digitaalista aikakautta, 
kun tänään lanseerattava Etapio-palvelu tuo metsänhoidon 
asiantuntemuksen kattavasti ja helposti jokaisen metsänomis-
tajan taskuun. Palvelun avulla metsänomistaja voi yhdellä klik-
kauksella nähdä valintojensa vaikutukset, vertailla valintoja ja 
tehdä ilmastotekoja valitsemalla esimerkiksi hiilensidontaan 
painottuvan metsänkasvatuksen. 

Metsänhoidon asiantuntijan Tapion kehittämä Etapio-palvelu on 
syntynyt metsänomistajien tarpeesta saada kattavaa ja ymmär-
rettävää tietoa oman metsän hoitoon liittyvistä vaihtoehdoista 
ja valintojen vaikutuksista. Etapion avulla metsänhoitoon liittyvä 
uusin tutkimustieto ja eri vaihtoehdot ovat läpinäkyvästi, avoi-
mesti ja helposti kaikkien saatavilla.

- Helppokäyttöisessä palvelussa metsänomistaja näkee yhdellä 
painalluksella, miten esimerkiksi metsän luontoarvoihin panos-
taminen vaikuttaa tuottoon niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälil-
lä. On harhaluulo, että metsänomistajia kiinnostaisi vain ääri-
päät, esimerkiksi joko luontoarvot tai raha. Suurin osa arvostaa 
molempia eivätkä ne sulje toisiaan pois. Vastuullisuus on jatku-
vasti nouseva trendi myös metsänomistajien valinnoissa, hank-
keen kehittämispäällikkö Mikko Lumperoinen kertoo.

Etapio helpottaa ennen kaikkea metsänomistajan päätöksente-
koa tarjoamalla ymmärrettävää ja konkreettista tietoa erilaisista 
metsänhoidon tavoista. Palvelu havainnollistaa eri toimenpide-
vaihtoehtoja ja koostaa käyttäjän valintojen perusteella yksilöl-
lisen metsäsuunnitelman. Oman metsätilan kartat, metsävara-
tiedot ja metsänhoitoon liittyvät suunnitelmat kulkevat aina mu-
kana ja yhteydenpito oman metsäammattilaisen kanssa on vain 
parin klikkauksen päässä. 

- Aiemmin metsänomistajien on ollut vaikea saada yhdestä pai-
kasta kattavaa tietoa siitä, millaisia vaihtoehtoja heillä on oman 
metsänsä hoitamiseen ja mikä tieto on luotettavaa. Päätökset 
ovat riippuneet paljon omistajan omasta aktiivisuudesta, verkos-
toista ja siitä, millaisia vaihtoehtoja eri ammattilaiset ovat hä-
nelle tarjonneet. Tämä on asettanut metsänomistajat hyvin eri-
arvoiseen asemaan. Tämä oli haaste, jonka halusimme ratkais-
ta, hankkeen kehittämispäällikkö Mikko Lumperoinen jatkaa.

Etapio mahdollistaa siis paitsi helpomman ja tasa-arvoisem-
man tavan hoitaa metsiä, myös modernin ja ajantasaisen met-
säkeskustelun useista eri lähtökohdista. Metsänomistajien lisäk-
si Etapiosta hyötyvät kaikki alan yritykset, kun vuoropuhelu met-
sänomistajien kanssa helpottuu. Kun metsänomistajien toiveis-
ta saadaan palvelun kautta tietoa, heille voidaan tarjota entistä 
parempia ja räätälöidympiä palveluita. 

Sovelluksen sivusto löytyy osoitteessa :www.etapio.fi

u  Metsäuutinen
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2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

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

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

1.

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

4.

8.

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

EMERI OY

5.

7.

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

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

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

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

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

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

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

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

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

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

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

SIDELISTAA MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna •  Mdf höyläystä •  Mel/viilu pinnoitusta

Valmistus ja myynti  040 506 3805  jarette@pp.inet.fi
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10.

9.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  
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P r o j e c t a  O y
L u k k o s e p ä n k a t u  1 4

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

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

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

HOLLOLAN VIILU JA 
LAMINAATTI OY

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

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

29.

35.

36.

37.

38.

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

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

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

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

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

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

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

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

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

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike 
M. Ruhberg 
kiittää kuluneesta 
vuodesta
ja toivottaa. 

Hyvää Joulua 
 ja Menestystä 
vuodelle 2020.

Puusepänliike
M.Ruhberg Oy

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

Ikkuna- ja ovihelat ..............................................................................  12
Jalopuuaihiot  ............................................................................... 14, 27
Jalopuusahatavarat  ........................................................................  4, 27
Jalopuut  ..............................................................................  2, 4, 14, 27
Jalopuutuotteet  ..........................................................................  14,  27
Jalopuutuonti  ..............................................................................  14,  27
Jalopuuvanerit  ...............................................................................  2, 14
Jalopuuviilut  ............................................................................ 4, 14, 21
Kaiteet  ...............................................................................................  35
Kaappien kasaushelat  ........................................................................  19
Kaappien liukukiskot, vaimentimet ja pumppumekanismit  ...............  19
Kalustelistat  .......................................................................................  17
Kalusteovet  .............................................................................. 7, 28, 29
Kalusteovet ja puulistat  ......................................................................  29
Keittiö- ja komerokalusteiden puupeiliovet ..........................................  7
Keittiö- ja komerokalusteiden MDF-levyovet  .......................................  7
Keittiö- ja kylpyhuonehelat, tarvikkeet ja laatikot  ..............................  19
Keittiö- ja kylpyhuonealtaat................................................................  20
Keittiövarusteet  ........................................................................ 7, 10, 11
Keittiöiden työtasot   .......................................................................  7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet  ......................................  7
Keskipakoispuhaltimet  .........................................................................  3
Kiinnitystekniikka (BeA)  .......................................................................  6

Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

fi
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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
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat  ...............................................  14, 27
Massiiviset puulevyt ......................................................................14, 27
MDF-levyt pinnoitetut + pinnoittamattomat ....................  2, 10, 14, 21
Melamiinikalustelevyt   .......................................................................  10
Melamiinireunanauhat  ......................................................................  16
Metallilaatikot  ..............................................................................  10, 19
Metallinilmaisimet  .............................................................................  15
MOLDOW-suodattimet  .......................................................................  23
Myymälähelat, shopfitting-helat ja apteekkijärjestelmät  ..................  19
Oksantäytemassa  .................................................................................  6
Olohuone- ja makuuhuonekalustehelat  .............................................  19
Ovet, kalusteovet  .................................................................................  7
Oviaihiot .........................................................................................  7, 21
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt  ...........................................  5
Pellavalevyt  ..........................................................................................  2
Pinnoituskalvot  ..............................................................................  7, 21
Pintakäsittelyaineet  .....................................................................  10, 38
Pintakäsittelylaitteet  ...................................................................   25, 38
Perinnehelat ......................................................................................   12
Purun- ja pölynpoistolaitteet  ...............................................................  3
Purunpoistolaitteet ja pikapantaputkistot  ...........................................  3

Purunpoistojärjestelmät  ........................................................... 3, 23, 26
Purunpoistoputket   ...................................................................... 23, 26
Puruputkistot  .................................................................................  3, 26
Putkistojärjestelmät  ...........................................................................  26
Puulistat  .............................................................................................  29
Puulevyt  .............................................................................................  16
Puureunaiset laminaattiovet  ..............................................................  28
Puureunanauhat  ................................................................................  16
Puutavarakuivaamot  ..........................................................................  24
Pölynpoistojärjestelmät  ........................................................... 3, 23, 26
Pöydänjalustat, sähköiset ja manuaaliset pöytäjärjestelmät  ............... 19
Rakennus- ja ovihelat  .........................................................................  19
Reuna- ja koristeprofiilit  .......................................................................  7
Reunalistat ja reunalistanauhat  .....................................................  7, 10
Rulo-ovet ja rulo-järjestelmät  ..............................................................  7
Räätälöityjä viilu- ja laminaattipintoja ................................................  21
Ruuvikuljettimet   .................................................................................  3
Sahakoneet  ..........................................................................................  1
Sahatavaran lajittelu- pakkauslaitteet  ...........................................  8, 24
Sahatavarankäsittelylaitteet  .............................................................   22
Sahauslinjat  .........................................................................................  1
Sahojen kuljettimet ........................................................................  8, 24
Saranat  ........................................................................ 7, 10, 11, 12, 19
Sidelistat  ............................................................................................  17
Siilopurkaimet  ......................................................................................  3
Sisustuslevyt  ................................................................................ 20, 21
Sormijatkoslaitteet  ............................................................................   24
Sormijatkoslinjat  ................................................................................  22
Sulkusyöttimet  .....................................................................................  3
Suodatinletkut  .....................................................................................  3
Säilytysratkaisut, kalustemekanismit ja saranat  .................................  20 
Taitelaminaattiovet  ...........................................................................   28
Takotuotteet ym  .................................................................................  12
Tasot .....................................................................................................  7
Tervaleppäsahatavaraa  ..................................................................  4, 14
Terät  .................................................................................................  1, 8
Terähuolto  ............................................................................................  8
Terähuoltokoneet  .................................................................................  8
Timanttiterät  ........................................................................................  8
Tiskialtaat  .......................................................................................  7, 10
Tukin lajittelulaitteet  ..........................................................................  24
Toimistokalustehelat ja tarvikkeet ......................................................  19
Tyhjiöpumput ja puhaltimet .................................................................  9
Tyvisievistäjät  ...................................................................................  1, 8
Työkaluhiomakoneet  ............................................................................  8
Vaimennetut tuplasivulaatikot  ...........................................................  10
Valaisimet  ....................................................................................  10, 19
Valaisimet, valonohjaus ja peilit  .........................................................  20
Valumarmorialtaat  .............................................................................  10
Vanerit  ..................................................................................... 2, 14, 21
Vannesahalinjat  .................................................................................  22
Vannesahaterät ja -huollot  ...................................................................  8
Venevanerit  ................................................................................ 2, 4, 14
Vetimet kalusteteollisuudelle  ............................................  7, 10, 11, 19
Vetimet ja nupit  ............................................................................ 12,20
Viilut   ........................................................................................ 4, 14, 21
Viilut ja viilutuotteet  .................................................................... 14, 21
Viilut ja viilulevytuotteet  .............................................................. 14, 21
Viilutetut MDF- ja lastulevyt ..................................................... 2, 14, 21



2828 WWW.PUUVIESTI.FI

Korvaa käsihionnan 
50 %:n ajansäästöllä.

Jokaisen reunan työstöön sopiva 
reunahiomakone: aivan sama onko 
reuna sahattu, jyrsitty, raakapuuta 
tai maalattu.

SYKSYN UUTUUS!

Kuinka monta tuntia olet jo hikoillut hiomapalan kanssa? Kuinka monta 
reunaa olet jo hionut puhki? Kuinka monta kertaa sinun on pitänyt tehdä 
reuna uudelleen, mikä on maksanut kallista aikaa? Jokainen reuna on  
erilainen. Se voi olla esimerkiksi sahattu, jyrsitty, raakapuinen tai maalattu.  
Tuloksesta halutaan aina saada optimaalinen. Festoolin innovatiivisella 
reunahiomakoneella tämä onnistuu nopeasti ja helposti   
 – ensimmäisestä kerrasta lähtien.

Jälleenmyyjältäsi syyskuusta 2020 alkaen.  
Lue lisää tai katso lähin jälleenmyyjäsi: www.festool.fi

Akkureunahiomakone ES-ETSC 125

Jokainen reuna.
Helposti sujuva hionta.

Työkalut vaativaan käyttöön

Korvaa käsihionnan 
50 %:n ajansäästöllä.

Jokaisen reunan työstöön sopiva 
reunahiomakone: aivan sama onko 
reuna sahattu, jyrsitty, raakapuuta 
tai maalattu.

SYKSYN UUTUUS!

Kuinka monta tuntia olet jo hikoillut hiomapalan kanssa? Kuinka monta 
reunaa olet jo hionut puhki? Kuinka monta kertaa sinun on pitänyt tehdä 
reuna uudelleen, mikä on maksanut kallista aikaa? Jokainen reuna on  
erilainen. Se voi olla esimerkiksi sahattu, jyrsitty, raakapuinen tai maalattu.  
Tuloksesta halutaan aina saada optimaalinen. Festoolin innovatiivisella 
reunahiomakoneella tämä onnistuu nopeasti ja helposti   
 – ensimmäisestä kerrasta lähtien.

Jälleenmyyjältäsi syyskuusta 2020 alkaen.  
Lue lisää tai katso lähin jälleenmyyjäsi: www.festool.fi

Akkureunahiomakone ES-ETSC 125

Jokainen reuna.
Helposti sujuva hionta.

Työkalut vaativaan käyttöön


