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Voittajat Juho Pasila ja Puulon
Risto Luoma ja Jaakko Järvi
Suunnittelukilpailun
ammattilaissarjan voitti
muotoilija Juho Pasilan
ja Puulon Oy:n Railo-tuoli, joka ihastutti kilpailun
juryn massiivikoivun taitavalla ja modernilla tulkinnalla. Railo-tuoli sai
myös Metsäsäätiön kunniamaininnan.
Vuosi sitten Helsingissä
huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuma Habitaressa
julkaistu Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu
sai juhlallisen päätöksen,
kun Tuusulan Gustavelundiin kutsuttiin media ja finalistit syyskuun 9. päivä. Kilpailuun osallistui kaikkiaan
yli 350 työtä ja 17 yritystä
eri puolilta Suomea. Tuomaristo ja kalusteyritykset valitsivat 17 finalistia, joiden
suunnitelmasta valmistettiin kilpailutyön prototyyppi.
Tuomariston puheenjohtaja
on sisustusarkkitehti Ben af
Schultén. Muut jäsenet ovat
Design Forum Finlandin toimitusjohtaja, teollinen muotoilija Petteri Kolinen, sisustusarkkitehti Tuula Falk
ja A-factory Oy:n toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen
sekä Ekerö Möbler AB:n toimitusjohtaja Lena Arell.
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Yksinkertainen
on kaunis

Toiminnallinen
lastenkaluste

Kilpailun pääpalkinnon sai
täyskoivuinen pinottava
Railo-tuoli, jossa suomalaista
koivua on käytetty kiitettävästi koko kalusteessa. Railo-tuoli sai juryltä kiitosta selkeästä
ulkonäöstä ja sopusuhtaisuudesta sekä useista puun työstämisen yksityiskohdista, jotka
vaikuttavat tuolin ergonomiaan
ja muotokieleen. Kokopuinen
tuoli yllätti juryn istuinmukavuudellaan.

Toinen palkinto meni OLO
-konseptille, varhaiskasvatukseen suunnattu toiminnallinen
OLO -konsepti. Olo-konsepti on juryn mielestä ilahduttava lisä lastenkalusteisiin. OLO
on hyvin suunniteltu kokonaisuus, joita on vähän markkinoilla. Jury antoi kiitosta kalustesarjalle, joka inspiroi lasta moniin eri askareisiin ja
toimintoihin. Siirreltävän kalusteen hallittu muotokieli sekä tuotantoystävällisyys kiinnitti juryn huomion. Kaluste
ilmentää juryn mielestä mate-

Suomen Metsäsäätiö arvosti
kalusteessa suomalaisen PEFC-sertifioidun koivun käyttöä
kaupallisesti valmiissa tuotteessa. Tuolissa yhdistyvät kotimainen puu, kaunis muotoilu sekä taidokas käsityö. Metsäsäätiön mukaan Railo-istuin
edistää kotimaisen puun käyttöä, nostaa puun jalostusarvoa
ja luo uusia, kotimaiseen puuhun perustuvia elinkeinomahdollisuuksia. Railo-tuolin suunnittelija Juho Pasila, Pasiladesign ja sen valmisti Puulon Oy
Padasjoki. Pääpalkinnon voittosumma oli 15 000 euroa.

riaalin ja muodon tasapainoa
poikkeuksellisen hienosti. OLO
-konseptin suunnittelija Henri
Halla-aho ja sen valmisti Niemen Tehtaat Sastamala. Toisen palkinnon voittosumma on
10 000 euroa.
Niemen Tehtaat on puusepänperinteitä jo neljännessä polvessa jatkava yritys. Nykyisin
puusepänperinteitä siivittää
pitkälle automatisoitu tuotanto,
ja pääpaino on siirtynyt kodinkalusteisiin, päiväkoti- ja toimistokalusteisiin, jopa meriteollisuuteen asti. Yritysryhmään
kuuluvat Niemen Tehtaat Sastamalassa ja Suodenniemellä,
Niemi Sofa Tallinnassa sekä
Niemi Vietnam Ltd. Henkilökuntaa on noin 50 ja liikevaihto on 4,6 miljoonaa euroa.

Mukavat ja laadukkaat sohva ja tuoli

Kilpailussa usealla työllä menestynyt Henri Halla-Aho antaa
kiitosta vaimolleen ja perheelleen tuesta, jota suunnittelija
tarvitsee, kun uppoutuu työn
ääreen.

Kolmannen palkinnon sai Framework -sohva ja nojatuoli,
joissa istuinmukavuus yhdistyy ajattomaan ja laadukkaaseen yleisilmeeseen. Sohva
saa jurylta kiitosta kokopuun
luontevasta käytöstä sohvan
rungossa. Sohva ja nojatuoli muodostavat juryn mielestä ihastuttavan version klassisesta istuinryhmästä, jossa
viimeistelty verhoilutyö ja kor-

kealuokkaisen puun taidokas
käyttö herättävät huomion.
Kalusteet on suunnitellut Terhi Tuomisen ja Jitan V. Patelin muodostama, Helsingissä
toimiva designduo, jonka tuotantoon kuuluu niin huonekalu- ja tuotemuotoilua kuin lasitaidettakin. Duon tuotantoa on palkittu muun muassa
RedDot-muotoilupalkinnolla, ja vuonna 2009 Tuomiselle myönnettiin Vuoden nuori
muotoilija -palkinto.
Kalusteet on valmistanut Soft
Kaluste Ilmajoelta. Vuodesta
1993 toiminut yritys on keskittynyt ajattomiin, ergonomisiin ja skandinaavisiin kodin kalusteisiin. Yritys työllistää kymmenkunta henkilöä ja
sen liikevaihto on noin 1 000
000 euroa. Palkintosumma on
7000 euroa.

Upea Aava-senkki
Opiskelijasarjan voitti Aava-senkki, joka saa erityistä kiitosta puunkäytöstä sekä ovien pelkistetyistä mittasuhteista. Säilytyskaluste on
juryn mielestä muotoilullisesti erityisen ansiokas. Lisäksi
juryn huomion kiinnitti gaudimainen kokopuinen jalusta, joka luo kalusteelle rakenteellisista haasteista huolimatta hyvällä tavalla erikoisuutta.
Aava-senkin suunnittelija Karilan Nuorteva ja sen valmisti
Huonekalutehdas Seppänen
Petäjävedeltä.

Huonekalutehdas Seppänen
Oy valmistaa parhaista raaka-aineista käsityönä viimeisteltyjä suomalaisia puuhuonekaluja Petäjävedellä Keski-Suomessa. Yrityksen tavoitteena on toimia yhteistyössä
huonekaluliikkeiden ja sisustajien kanssa niin, että asiakkaiden huonekaluille asettamat tarpeet huomioidaan kalusteita valmistettaessa. Palkintosumma on 5000 euroa.

leistaan tunnettu Eimi Kaluste
Padasjoelta.
Eimi Kaluste Oy on perheyritys,
joka kasvoi yhden sukupolven
elinaikana pienestä kellariverstaasta Suomen suurimmaksi
keinutuolien valmistajaksi. Palkintosumma on 3000 euroa.

Nokkela Napplanaulakko
Toisen palkinnon opiskelijoiden
sarjassa sai Sonja Kurtin suunnittelema Nappula-naulakko.
Muunneltava naulakko on juryn mielestä hauska ja uudenlainen vaateripustin, jossa puuta on käytetty hyvin. Kilpailutyö
sai kiitosta raikkaasta ja nokkelasta ideasta: vaateripustin toimii samalla myös reliefimäisenä sisustusesineenä. Nappula-naulakon valmisti keinutuo-

Nappula-naulakon valmistaja
Hannu Tuukkanen Eimi-kaluste
ja suunnittelija Sonja Kurtin.

Aava-senkkin valmistaja Kimmo Seppänen, suunnittelija
Karilan Nuorteva ja kilpailua luotsannut Petri Pajumäki.

Kunniamaininnat:
L-Hylly
suunnittelija:
Henri Halla-aho
Yritys: Interface (Heinola) L-hylly sai jurylta kiitosta selkeästä
ja sirosta muotoilusta, jossa materiaalit
on valittu hyvin. Kalusteen kokoamisen ja
purkamisen helppous
tekee senkistä nykyaikaan hyvin soveltuvan
kalusteen.
Kaanon -valaisin /
suunnittelija:
Simo Serpola
Yritys: Heinolan Vesileikkauspalvelu (Heinola)
Kunniamaininnan
saanut valaisinsarja
on tehty vanerilevyistä. Jury antoi kiitosta muodoltaan kauniin kolmen valaisimen sarjan tuotantoystävällisyydestä.
Valaisimen lamellien
eri sävyistä muodostuva liukuväri muodosti juryn mielestä
hauskan ja uudenlaisen efektin.

Kaanon -valaisimen
suunnittelija Simo Serpola
ja valmistaja Heinolan
Vesileikkauspalvelu
Heikki Saastamoinen.

Minna Laamanen Niemen Tehtaat,
Jani Yli-Karjanmaa Soft-Kaluste,
suunnittelija Terhi Tuominen
Framework -sohvalla.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Puulonin Risto Luoma ja
Jaakko Järvi ovat hyvä tiimi
Puulonin nuori
toimitusjohtaja
Jaakko Järvi ja tuotekehityspäällikkö
Risto Luoma ovat
hyvä tiimi.
Hyvässä tiimissä
kahden osaavan
henkilön taidot,
kun yhdistää,
tulee paras
mahdollinen tulos.
Uusissa tiloissa
Padasjoella on
hyvä kehittää
toimintaa edelleen.
Metallimiehestä puupääksi
Meinasi tulla metallimies, mutta tuli lopulta puupää, nauraa Risto Luoma, kun häneltä kysyy, miten hänestä tuli Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailussa menestyneen yrityksen osakas.
- Niin se meni, minulla on metallialan koulutus ja vuosien työkokemus tutkimuslaitteiden suunnittelusta ja rakentamisesta
Tampereen teknillisellä yliopistolla. Mutta
opiskelemaan teki kuitenkin miehen mieli,
sillä käsillä tekeminen ja muotoilu kiinnostivat, Risto sanoo.
Artenomin tutkinto Kuopion Käsi- ja taideteollisuusakatemiassa sopi suunnitelmaan.
Kovia materiaaleja painottava opintolinja
vaikutti hyvältä.
- Valmistuttuani työt veivät lasitaiteen pariin Helsingin Taideteollisen korkeakoulun
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(nyk. Aalto yliopiston) lasipajaan. Lasihytissä pidin koneet pyörimässä ja huolehdin, että sulaa lasia riitti.
- Palasin takaisin kotikaupunkiini mekaniikkasuunnittelun ja muotoilun pariin. Työskentelin hiukkasmittalaitteita valmistavassa Dekati Oy:ssa, jonka osakkaana jo olin.
Työ vei mennessään yli kymmeneksi vuodeksi. Töiden lisäksi aikaa riitti myös kalustesuunnittelun harrastamiseen ja 50-luvun puutalon remontointiin. Innostus puuhun materiaalina oli vahvasti läsnä.
Kiinnostus kalusteisiin ja suunnittelemiseen kuitenkin kasvoi. Vuonna 2010 Ristolle tuli mahdollisuus päivittää opintoja
(AMK muotoilija) Lahden muotoiluinstituutissa kalustemuotoilun ja sisustusarkkitehtuurin koulutuksessa, jossa puuta käytettiin kalusteiden suunnittelussa ja prototyyppien valmistuksissa.

- Muotoiluinstituutin jälkeen haaveenani oli
oman yrityksen perustaminen. Sopivan yhtiökumppanin löydyttyä sellainen sitten perustettiin, Bongo House Oy, Risto muistelee. Yrityksen liikeideana olivat julkisiin tiloihin tulevien ulkokalusteita ja kotimaisia
huonekaluja myyvä verkkokauppa. Nykyisin yritys on perheyritys. Bongo House Oy
tekee tiivistä yhteistyötä Puulonin kanssa,
esimerkiksi massiivitammisten osien valmistus Eero Aarnion suunnittelemaan Metallimiehet-penkkiin.
-Omaa työkokemusta pystyn hyödyntämään monella tasolla, sillä eri yrityksissä
ja yhteisöissä saatu monipuolinen osaaminen auttaa myös puualan yrittämisessä,
Risto toteaa.
- Tämän ansiosta meillä onkin Jaakon
kanssa vahva tiimi. Pystymme suunnittelemaan, muotoilemaan, tekemään prototyyp-

pejä, sekä valmistamaan niitä myös teollisesti laajassa mittakaavassa, hän jatkaa.

Yhteistyö alkoi
verkkokaupasta

Toiveammatti puuseppä

Risto Luoman yritys Bongo House Oy tarvitsi verkkokauppaan tuotteita myyntiin ja
oli yhteydessä laadukkaita huonekaluja
valmistavaan Puuloniin.

Jaakko Järvellä on ollut elämässään selvät
sävelet. Hän on aina halunnut olla puuseppä. Peruskoulun jälkeen ykköstoiveena oli puuseppäopinnot Ikaalisten käsi- ja
taideteollisuusoppilaitoksessa. Sinne hän
myös pääsi. Hyvä opetus innosti nuorta
puuseppäopiskelijaa ja verstaalla vietettiin
myös monet illat.
- Jaakko oli kyllä sitoutunut oppilas, jonka taito kasvoi pituuskasvun mukana, kertoo Ikaalisissa Jaakon opettajana toiminut
Arto Anetjärvi. Jaakko valmistui puualan
artesaaniksi vuonna 2013. Siellä syttyi
myös ensimmäinen kipinä kilpailemiseen.
Jaakko on testannut taitojaan kilpailuissa ja menestynyt erinomaisesti. Taitajakisojen jälkeen hän edusti Suomea vuonna
2015 WorldSkills-kilpailussa Brasiliassa,
sijoittuen jaetulle kymmenennelle sijalle
saaden Medal for Exellence-tunnustuksen.
Seuraavana vuonna EuroSkills 2016 -kilpailussa Jaakko voitti Euroopan mestaruuden. Menestys vaativissa kisoissa osoittaa,
että ammattitaitoa löytyy.
Opettajansa Arto Anetjärven mukaan maltti on ollut valttia Jaakon menestyksessä.
- Kun aikaisempaan intoon on tullut malttia, tulos on ollut sen mukaista, Anetjärvi
myhäilee. Keväällä 2019 Jaakko saavutti ylimmän mahdollisen tutkinnon puusepänalalla, puuseppämestaritutkinnon.

- Siitä yhteistyö Jaakon kanssa alkoi, ja
kun Aarnon Puu Oy Padasjoelta tuli myyntiin, päätimme yhdistää voimavaramme ja
ostaa liiketoiminnan yhdessä. Silloin minusta tuli Puulonin osakas, yksi viidestä,
Risto kertaa. Puuteollisuuteen oli hänestä luontevaa tulla mukaan, koska hänellä
oli kokemusta kalusteiden suunnittelusta
ja valmistuksesta. Monipuolinen kokemus
eri materiaalien aloilta antaa laajat yhteistyöverkostot.
- Viimeisen vuoden aikana on muutoksia
tapahtunut myös omistuksessa. Nykyään
olemme Jaakon kanssa kahdestaan Puulonin yrittäjinä, Risto kertoo. Vaikka työja koulutustausta on miehillä erilaiset ja
ikäeroakin on reilusti, yhteistyö on sujuvaa ja tuloksellista. Molemmilla on vahva
tahto viedä yritystä yhdessä eteenpäin. Se
näkyy varmasti myös positiivisuutena ulospäin. Muutto Padasjoelle uuteen halliin ja
ensimmäisen 5-akselisen CNC-työstökeskuksen hankinta ovat olleet merkittäviä kehitysaskeleita Puulonin historiassa.
Puulonin matalassa organisaatiossa tehtävät jakautuvat luonnollisesti molemmille yrittäjille.

vastaavan tuotannon asioista ja minun
suunnittelijayhteistyöstäni, uusien tuotteiden suunnitteluhankkeista ja markkinointimateriaalin tuottamisesta, Risto kuvaa.
Uusissa tiloissa on hyvä kehittää toimintaa edelleen.
- Viemme Puulonia ylpeänä eteenpäin yhdessä ammattitaitoisen ja erinomaisen
henkilökunnan kanssa, Jaakko ja Risto
sanovat.

Jaakko esittelee voittajatuolin pohjassa olevaa PEFC-merkkiä. PEFC-merkki kertoo, että tuotteeseen on
käytetty PEFC-sertifioitujen metsien puuta.

- Isompana jakona voidaan todeta Jaakon

Puulonin uusissa tiloissa uuden CNC-työstökeskuksen äärellä pakkauksia Puulonille valmistava ER-Pahvityö Oy:n Heikki Erkamo, Jaakko
Järvi, Risto Luoma ja samoissa tiloissa yrittäjänä toimiva Tuukka Virkkilä. Uusi nykyaikainen 3D-muotoja työstävä Biessen 5-akselinen
CNC-työstökeskus tekee Puulonin tuotannosta tehokkaan.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Voittajatuolin suunnittelija uskoo suomalaisuuteen
Voittajahuonekalun suunnittelija Juho Pasilalla on Pasila Design yritys, joka on perustettu vuonna 2012.

jotta saavutettaisiin halutunlainen ergonomia
kuitenkaan alkuperäisen suunnitelman liika
muuttumatta.

- Olen yrityksessäni tehnyt suunnittelutyöitä
muille yrityksille, kuten Innojok Oy:lle, Sessak Oy:lle ja Adea Oy:lle, Juho Pasila kertoo.
Puulonin kanssa yhteistyö alkoi suunnittelukilpailun myötä.

- Ja taas istuttiin ja katseltiin tuolia ja tehtiin
lisää muutoksia, jotta saisimme kaikki rakenteet kestäviksi, ulkonäön ja ergonomian halutunlaiseksi, Juho summaa. Tuoli tehtiin loppuun ”perstuntumalla” valmistajat nauravat.
Sitten tuoli vietiin arvioitavaksi 16 muun finaaliin päässeen tuotteen kanssa ja meidän
iloksemme tuolimme valittiin parhaaksi tuotteeksi. Tuoli saa jatkoa.

- Puulonin valitsin siksi, että heidän toimeksiantonsa oli sellainen, jota tulee muutenkin
aina piirrettyä, eli pinoutuva puinen pikkutuoli, Juho Pasila sanoo. Puutuoli on ehkä
se hankalin suunniteltava esine, sillä tuolin
suunnittelussa tulee ottaa huomioon todella monta asiaa.
- Kun heidän toimeksiannossaan oli määritelty vielä tuotteen toivottu hintakin, oli materiaalin niukkuuskin osana toimeksiantoa, ja
toi lisää haasteita, Juho jatkaa.
Aluksi hän suunnitteli tuolista 3-D kuvat, jotka hän lähetti määräaikaan mennessä kilpailun jyryn arvioitavaksi.
- Sitten Puulon sai itse valita haluamansa
ehdotuksen, eli minun suunnitelmani, jonka
pohjalta teimme tuolista ensimmäisen prototyypin, Juho jatkaa. Sitten tuolia koeistuttiin urakalla ja siihen tehtiin lisää muutoksia,

Uskon, että tuotteeni tuovat kauneutta ja iloa
niin koteihin kuin julkisiin tiloihinkin.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto

- Nyt jatkokehitämme tuolin ympärille tuoteperhettä ja Railo-tuoli tulee pääsemään tuotantoon vielä tämän vuoden aikana, Juho Pasila sanoo.
Pasila Design verkkokauppa myy tuotesarjoja, joissa yhdistyy kaunis muoto, käsillä tekeminen, laadukas suunnittelu ja korkealaatuinen toteutus.
- Pyrkimykseni on tehdä itse tai teettää tuotteet Suomessa, mahdollisimman ekologisesti ja laadukkaita menetelmiä ja materiaaleja käyttäen.
-Tavoitteena on tuoda uusia tuotteita markkinoille jatkossa myös piensarjoina ja sesonkien mukaan.

Pasila Design Juho Pasilan toimitilat
on Helsingissä.

Sisäverhoustuotteiden asiantuntija

• Sisustuslevyt
• Rimaelementit
• Terassilankut
• Korkeapainelaminaatit
Sopimusvalmistus:
• Viilutyöt
• Maalaus
• Lakkaus

Kysy lisää: Oy Puucomp Ab / Jari Rajamäki 0400 866 887
Tutustu referensseihimme: www.surfaces.fi/referenssit

8

WWW.PUUVIESTI.FI

u Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailun finalistit
Puulon Oy
Juho Pasila
Railo-pikkutuoli

Heinolan
Vesileikkauspalvelu Oy
Simo Serpola
Kaanon-valaisin
Hkt. Seppänen Oy
Karolina Norteva*
Aava-senkki

Metallituote Summanen Oy
Sari Matikka
Toveri-naulakko
Niemen Tehtaat Oy
Henri Halla-Aho
OLO -konsepti

Interface Oy
Henri Halla-Aho
L-hylly

Finsoffat Oy
Heikki Herranen ja
Minna Siikaluoma
Uoma
Tetrimäki
Tomi Laukkanen
Pilou-nojatuoli

Eimi Kaluste Oy
Sonja Kurtti
Nappula-naulakko

Hakola huonekalu Oy
Simo Lahtinen
Drum-säilytyskaluste
Aito Kaluste Oy
Kaarle Holmberg
Mika Huovinen, Lauri
Heikkinen / Sohvapöytä

Lepo Product Oy
Jani Luukkonen ja Rosa-Maria Tolvanen
Mikki-tuoli

Järvi-Z Oy
Rami Santala
Thoreau-tuol

Luottopuu Oy – Kaarle Holmberg
Mika Huovinen, Lauri Heikkinen
Ruokapöytä

Made By Choice Oy
Mikael Mantila
Pilari-tuoteperhe

Martela Oyj
Henri Halla-Aho
Workbench

Soft-Kaluste Oy
Terhi Tuominen
Jitan V Patel / Framework-sohva
Kuvat: Ornamo
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u Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu

Kilpailu edisti yhteistyötä
Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu lähti Puuteollisuusyrittäjät ry:n (PTY:n) toimeksiannosta. Huonekalualan kokenut konkari Petri Pajumäki valittiin toteuttamaan kilpailun organisointi. Petri
selvitti jo aikaisemmin, PTY:n toi-

meksiannosta YM:n rahoituksella,
haastattelemalla huonekaluteollisuuden tulevaisuuden näkymistä.
Haastattelusta nousi yhdeksi haasteeksi muotoiluosaamisen puute ja
siihen oli myös helpoiten tartuttavissa. Tästä syntyi Suomalainen

BeA maahantuonti ja myynti

www.kiinnike-heinonen.fi
(06) 232 1043 • Kurikantie 287 • 61850 KAUHAJOKI AS

Sidelistat
keittiökalusteteollisuuteen,
laatikkoaihiot
huonekaluteolliuuteen
45 v kokemuksella.

Huonekalu-suunnittelukilpailu.
- Kilpailun tuli olla yritys- ja markkinalähtöinen, sillä yritykset toimivat asiakasrajapinnassa ja tuntevat markkinat, Petri Pajumäki kertoo. Yritykset pystyvät määrittelemään millaisen tuotteen tarvitsevat
mallistoonsa ja millaisella tuotteella markkinoilla on kysyntää.
- Tämä malli oli hyvä asiakaslähtöisyytensä vuoksi ja se palveli myös
yritystä ja suunnittelijaa parhaiten,
hän jatkaa.
- Saimme koottua mittavan määrän laadukkaita yrityksiä ja oppilaitoksia mukaan kilpailuun. Kilpailusivuston työstäminen eteni
seuraavaksi, jossa ilmeni kilpailun lähtökohdat tavoitteineen, sekä tietenkin tärkeimpänä kilpailuun
osallistuvien yritysten suunnittelutoimeksiannot.
Kilpailukonseptin valmistuttua
se esiteltiin Ornamo ry:lle, koska
suunnittelijoiden etujärjestö on ainoa vaihtoehto kumppaniksi kilpailun osalta.
- Pyysimme heitä konsultoimaan
kilpailujen sääntöjen osalta, sekä hoitamaan kilpailun viestinnän,
Petri Pajumäki sanoo. Kilpailuprosessin aikana oli tärkeää olla aktiivisesti yhteydessä yrityksiin, suunnittelijoihin ja oppilaitoksiin. Kilpailijoita ei jätetty missään vaiheessa
oman onnensa nojaan.

- Jotta kilpailu saatiin etenemään
jouhevasti, vaati se useita kilpailutiedotteita ja puheluita, hän jatkaa. Me kilpailun järjestäjinä olimme positiivisesti yllättyneitä, kun
kilpailuun tuli yli 350 suunnitteluehdotusta. Ratkaisevan tärkeää
tässä oli Metsäsäätiön rooli päärahoittajana sekä ympäristöministeriön osallistuminen niin rahoittajana
kuin kilpailun ”kumminakin”.
- Olen tyytyväinen, että kilpailun
tavoitteen mukaisesti pystyimme
edistämään puumateriaalin käyttöä huonekalusuunnittelussa, sekä edistämään puusepänteollisuuden, suunnittelijoiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, hän sanoo.
Kilpailuasiamies Petri Pajumäen
mielestä kilpailu onnistui hyvin ja
hän odottaa innolla, että kahden
vuoden päästä päästään toteuttamaan uutta kilpailua.
- Uskon, että pystymme jalostamaan kilpailukonseptia yhä paremmaksi, hän uskoo.
Ennen uutta kilpailua, kilpailutoimikunta järjestää kilpailutuotteille
erillisen näyttelyn, tuotteiden lanseerausohjelmien tukemiseksi.
- Myös Match making -tapahtuma
on suunnitteilla, jotta toteutumatta jääneet kilpailuehdotukset saadaan tuotteiksi ja markkinoille –
asiakkaiden iloksi, Petri Pajumäki
toteaa lopuksi.

KILPAILUKYKYISIN HINNOIN
Made in Finland

Pyydä tarjous se kannattaa:

tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi
puh. 0400 644360
www.tj-koivukoski.fi
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Lineartec Oy
Verstastie 6
33470 Ylöjärvi

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

Nukkuville uusissa tiloissa Padasjoella
Tuukka Virkkilän Nukkuville
muutti viime vuoden lopussa
Puulonin kanssa uusiin tiloihin
Padasjoelle.
- Uusissa tiloissa jatkamme
vahvaa yhteistyötä kalusteyritys
Puulon Oy:n kanssa – heidän
toimintonsa keskittyivät nyt samaan halliin Nukkuvillen kanssa, Tuukka Virkkilä sanoo.
- Olemme itsenäisiä yrityksiä
omissa tiloissamme, mutta saman katon alla. Tämä tarjoaa
monta mahdollisuutta jatkaa
vuonna 2017 alkanutta yhteistyötä entistä tiiviimmin, hän jatkaa. Aloittaessaan sänkyjen valmistamisen, Tuukka unelmoi
valmistavansa käsin 100 sänkyä, jotka hän myisi asiakkaille. Unelmilla on taipumus toteutua, varsinkin jos ne ovat samalla
tavoitteita. Elettiin syksyä 2011,
ja hän oli juuri perustanut Nukkuvillen ja keksinyt itselleen ammattiin sopivan tittelin: makuuhuoneen ammattilainen. Titteli oli yhtä lennokas kuin unelma
sadasta sängystä.
- Noh, niin siinä kuitenkin kävi, että tittelistä ja unelmasta tu-

li totta. Loppuvuonna 2015 olin
myynyt jo 110 sänkyä ja minusta oli tullut makuuhuoneen ammattilainen, Virkkilä nauraa.
Nyt Nukkuville on ottanut uuden
harppauksen urallaan, tai kuten
Tuukka Virkkilä itse muotoilee,
kohti uutta unelmaa.
- Minulle on uusissa tiloissa erittäin hyvät näyttelytilat, johon
pääsee katsomaan ja kokeilemaan tekemiäni sänkyjä, hän
esittelee. Lisäksi yhä useampi
ihminen on löytänyt tiensä Nukkuvillen nettisivuille, etsinyt sieltä itselleen sopivan sängyn ja
tehnyt tilauksen. Sitä varten piti kutsua pakkauksia valmistava Heikki Erkamo ER-Pahvityöltä mittaamaan sänkyjen runkoja pakkauslaatikoiden valmistamista varten.
Seuraava harppaus on kansainvälistyminen. Eikä senkään unel-

man saavuttaminen ihan utopistista ole.
Kun vapaaottelija Makwan
Amirkhani nousi ensimmäistä kertaa kehään vapaaottelun
kovimmalla tasolla UFC:ssä, ja
hän tyrmäsi vastustajansa kahdeksassa sekunnissa. Voittonsa
jälkeen Amirkhani julisti hankkivansa voittorahoilla äidilleen
sängyn. Tuukka kuuli tämän ja
päätti tarttua toimeen ja ottaa
yhteyttä Amirkhaniin, ja miehet löysivät heti yhteisen sävelen. Isot sänkyvalmistajat olivat
jo ehtineet tarjota Amirkhanille sänkyjään, mutta vapaaotte-

lija innostui eniten Nukkuvillesta, koska Tuukka tekee Nukkuvillen sängyt omin käsin, asiakkaan
toiveiden mukaan.
- Makwan halusi nimenomaan
suomalaisen valmistajan sängylle, koska arvostaa suomalaisen työn arvon korkealle, Tuukka sanoi tuolloin. Niinpä Tuukka
teki sängyn ja toimitti sen Amirkhanin äidille. Se poiki haastattelut muun muassa kansainväliselle vapaaottelusivustolle ja Radio
Rockille. Mitä se tuokaan tullessaan, siitä kuulemme varmasti.
Teksti: Tuukka Virkkilä,
Tuula Uitto Kuva: Tuula Uitto

Heikki Erkamo ER-Pahvityöltä on
mittaamassa Tuukka Virkkilän
kanssa sängynrunkoja pakkauslaatikoiden suunnittelua varten.

www.erpahvityo.fi

WWW.PUUVIESTI.FI

11

Juha Lehtonen, Pedro protokaluste
hyllyllä tehtaallaan 2020.

Laadukkaan

kotimaisuuden puolesta
Verhoiltuihin erikoiskalusteisiin keskittynyt Pedro Oy sai keväällä juuri ennen koronaepidemian leviämistä kotimaisen kalusteteollisuuden mittakaavassa merkittävän, lähes 10 000 teatterituolin tilauksen
loistoristeilijöihin. Pedro Oy:n toimitusjohtajan Juha Lehtosen mukaan tilaustöitä
tehdään koko ajan, vaikka toimitusajat
ovat koronan vuoksi pidentyneet.
- Sopimuksen mukaisesti tuolit on tilattu useisiin eri risteilijöihin, joita rakennetaan Euroopassa eri telakoilla. Kauppa toteutetaan Merima Oy:lle, Juha Lehtonen
kertaa. Merima Oy on johtava loistoristeilijöiden sisustusvarustelija erikoisalanaan
teatterisisustus.
- Eihän tämä tietysti ole meidän koko tilauskanta, mutta se antaa erittäin hyvän
pohjan, Lehtonen toteaa. Kauppa työllistää Pedron tuotantoa Nastolassa ainakin
viiden vuoden ajan.

Uusi konekanta tehostaa
tuotantoa
Tilaus myös vauhditti Pedron investointeja ja tuotannon tehostamista.
- Lisäsimme automatisaation määrää.
Uusi yksikerroksinen leikkausjärjestelmä GERBER cutter Z1 kangasleikkuri oli
ensimmäinen investointimme. Sen avulla pystymme optimoimaan materiaalinkäsittelyn ja työnkulun, Lehtonen esittelee. Kone lukee piirustukset, ja sen avulla
voi analysoida järjestelmän suorituskykyä,
materiaalimääriä, käsittelyaikaoja ja yk-
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sittäisten töiden tilastoja. Leikkausjärjestelmän kylkeen yritys hankki myös GERBERfeeder SPF100 yksikerroksisen materiaalinsyöttölaitteen.
- Siinä on elektronisesti ohjattu kehto, joka syöttää materiaalia tarkasti leikkuupintaan pienellä tai lainkaan jännittämättömällä tavalla, Lehtonen esittelee. Lisäksi
Pedro on investoinut myös CNC -työstölinjastoon. Biesse Rover K vastaa yrityksen
vaativiin tarpeisiin. Työkappaleen varma
kiinnitys, sekä tehokas jyrsinmoottori takaavat myös massiivipuukomponenttien
luotettavan valmistamisen. Porttaalirakenteinen kone takaa laadukkaan työstöjäljen myös vaativissa työstöissä, joita
Pedrolla riittää.

Yhteistyötä vastuullisen
suomalaisuuden puolesta
Tällä hetkellä Pedro tekee yhteistyötä nuoren muotoilijan Bette Eklundin kanssa.
Eklund toimii oman yrityksensä BEdesignin luovana johtajana ja tuotteiden suunnittelijana. Vuosien varrella Bette on suunnitellut tuotteita myös muille suomalaisille sekä kansainvälisille design brändeille.
BEdesignin huonekalut valmistetaan 100
prosenttisesti Suomessa kotimaisen puuja metallityön perinteitä kunnioittaen, ja
yrityksellä onkin halu vahvistaa suomalaisen muotoilun ja osaamisen asemaa sekä
Suomessa että maailmalla. BEdesign valitsee valmistuskumppaneita, jotka jakavat intohimon käsityöperinteeseen ja ha-

luaa työskennellä parhaiden valmistajien
kanssa, jotka sitoutuvat luomaan laadukkaita, pitkäikäisiä tuotteita.
Yhteistyön suunnittelija - muotoilija Bette Eklundin kanssa aloittanut Pedron Juha Lehtonen jakaa tämän arvomaailman
Eklundin kanssa.
- Käytämme suomalaisia materiaaleja ja
teemme kalusteet omalla tehtaallamme
Nastolassa, Lehtonen painottaa. Yksi Pedro Oy:n vahvuuksista onkin koko tuotantoketjun suunnittelu ja kokoaminen saman
katon alla. Juha Lehtonen antaa tunnustusta myös hyvälle, sitoutuneelle henkilökunnalle ja alihankkijoille.
- Ilman hyvää henkilökuntaa ja luotettavaa alihankkijaverkostoa, tämä ei onnistu, hän painottaa.
Kattava ja laaja-alainen tieto on yksi Pedro:n ydinkilpailueduista, joka on mahdollistanut monenlaisten projektien toteuttamisen. Yhteistyön tuloksia nähtäneen tulevaisuudessa Vepsäläisellä.
- Mitä tulee vastuullisuuteen ja ympäristöasioihin, niin mekin olemme jo hyvässä vauhdissa ajatellen Lahden roolia ensi vuoden Euroopan ympäristökaupunkina, ja alueen yrittäjien merkitystä siinä,
Lehtonen huomauttaa.
- Emme tuota kaatopaikka jätettä ja olemme käyttäneet yli 1 000 000 juotavapulloa kymmenen vuoden aikana tuotteissamme (Lennolin Ecosoft), hän muistuttaa.

Monikaraporaus, Mikko Lehtonen.

Tuotantopäällikkö, Kimmo Räisänen.

Vanun leikkuu, Sirkka Virkki.

Korona hidastaa,
muttei lopeta

taan, mutta puhutaan niin isoista asiakkaista ja loppukäyttäjistä, että en näe sillä tavalla mitään riskiä, hän sanoo. Tästäkin kriisistä on opittava jotain.

ruokaa, kasvomaskeja tai huonekaluja.
Kaikissa, esimerkiksi hankintalain prosesseissa, halvin ei myöskään aina ole se paras vaihtoehto, Lehtonen toteaa lopuksi.

- Mielestäni oppi liittyy siihen, ettei kaikkea voi ostaa maailmalta. On se sitten

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Koronasta Lehtonen toteaa, ettei usko sen
vaikuttavan Pedron tuotantoon ennen loppusyksyä.
- Kyllähän se aika oletettavaa on, että hotelli- ja ravintola-ala laittaa investoinnit
tarkkailuun, kunnes näkevät, mihin suuntaan tämä koronaepidemia syksyn aikana
kehittyy, Lehtonen sanoo.
Omien risteilytilauksen suhteen Lehtonen
sanoo, että globaalissa toiminnassa voi aina tulla yllättäviä käänteitä, mutta uskoo
silti vakaasti tilauksen toteutumiseen.
- Nyt on nähty, että loistoristeilijöitä on
koronaviruksen vuoksi karanteenissa satamissa. Kaikessa voi tulla yllätyksiä vas-

Vuonna 1988 perustettu Pedro Oy sijaitsee Lahdessa Etelä-Suomessa.
Pedro on johtava liike- ja ravintolakalusteiden valmistaja, jolla on laaja
valikoima tuoleja ja sohvia liiketiloihin, mukaan lukien laivat. Pedro Oy
valmistaa myös huonekaluja kuluttajille. Pedro-huonekaluissa yhdistyvät
skandinaavinen muotoilu, korkea laatu ja kestävä sekä ekologinen valmistus. Aktiivista tutkimusta ja kehitystä tehdään jatkuvasti yhteistyössä
huonekalusuunnittelijoiden ja asiakkaiden kanssa.
Pedro Oy on Nastola vuoden Yrittäjä 2014.
Valtakunnallinen Vuoden yrittäjä –palkinto
yritykselle myönnettiin vuonna 2019.

WWW.PUUVIESTI.FI
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Kuva: Puuinfo, valokuvaaja: Mikko Auerniitty, suunnittelija: OOPEAA

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että puukerrostalojen osuus julkisen sektorin asuinkerrostaloista on vuonna 2025 jo 46 prosenttia.
Kuvassa on Joensuun Pihapetäjä.

Puukerrostalojen rakentamisessa
valoisimmat näkymät
Korona synkentää puutuotteita valmistavien yritysten näkymiä.
Parhaalta tilanne näyttää puukerrostalojen rakentamisessa.
Rakentaminen oli kokonaisuutena alkuvuonna laskussa, kertoo ely-keskuksen
puutuoteteollisuuden toimialapäällikkö
Tapani Kiiskinen. Esimerkiksi kerrostaloille myönnetyt rakennusluvat tarkasteluvälillä tammi-toukokuu ovat laskeneet noin
20 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Koronan vaikutus ei alkuvuoden kehityksessä vielä juuri näy, sillä rakentamispäätökset on tehty jo aikaisemmin. Epidemia
heikentää näkymiä ja vaikeuttaa kehityksen ennakointia.
- Jos epidemia pitkittyy, talouden epävarmuus lisääntyy ja se vaikuttaa rakentamiseen, Kiiskinen sanoo.

Tilaelementtien
valmistus kasvaa
Suomessa on pitkään ollut tavoitteena
nostaa puukerrostalojen osuus kymmeneen prosenttiin uusista kohteista. Tavoitteesta ollaan vielä kaukana.
- Osuus on yhä alle viisi prosenttia, Kiiskinen sanoo.
Hän kuitenkin arvioi, että puukerrostalojen rakentaminen lisääntyy.
- Tietoja uusien kohteiden aloituksista tu-
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lee koko ajan, vaikka niitä on koronan
vuoksi jonkin verran myös lykätty. Näyttää siltä, että puukerrostalo koetaan turvalliseksi vaihtoehdoksi.
Kasvua lisää myös se, että markkinoille
on tullut uusia puutilaelementtien valmistajia.
- Kilpailu ohjaa yrityksiä kehittämään toimintaa. Lisäksi se luo edellytykset toimintamallin vakiintumiselle. Se puolestaan
edistää kysyntää, Kiiskinen toteaa.

Puutalojen tuonti
ylitti viennin
Lisääntyvä ulkomainen kilpailu puutalojen
kotimaan markkinoilla huolettaa Kiiskistä.
- Puutalojen tuonti ylitti viennin vuonna
2019 ensimmäisen kerran, hän herättelee.
Kiiskinen muistuttaa, että Virossa on alan
tehokasta valmistusta. Virolaisyritysten
etuna on myös Suomea alhaisempi kustannustaso. Maa on myös lähellä kasvukeskuksia ja lisäksi laivaliikennettä tuetaan.
Suomalaisyritysten tulisi reagoida tilanteeseen ja ryhtyä kehittämään vientiä. Kiis-

kinen muistuttaa, että hankkeisiin saa tukea Business Finlandilta.
- Vienti pitää saada kuntoon, hän tiivistää.

Julkiselle sektorin puurakentamiselle kovat tavoitteet
Suomen hallituksen tavoite on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa
toimikautensa aikana. Julkiselle puurakentamiselle asetettiin nyt ensimmäistä kertaa tavoitteet. Niiden saavuttamisella olisi suuri merkitys, sillä julkinen
rakennuttaja vastasi vuonna 2019 noin
18 prosentista kaikesta uudisrakentamisesta.
Tavoiteltu puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 31 prosenttia vuonna
2022 ja 45 prosenttia vuonna 2025.
Osuus oli 15 prosenttia vuonna 2019.
Työ etenee hahmottelemalla seuraavaksi
maakunta- ja kuntakohtaiset tavoitteet.
Julkisen puurakentamisen uskotaan
vauhdittavan puun käyttöä myös yksityisellä sektorilla, kun osaaminen vahvistuu ja rakennusvolyymien kasvu painaa kustannustasoa alaspäin.

Kuva: Martti Huusko

Kuva: Puuinfo, valokuvaaja: Kestopuuteollisuus ry

Etätöiden kasvun seurauksena kotona
ollaan nyt entistä enemmän. Sen vuoksi
pihojen ja sisätilojen viihtyisyyttä
parantavat remontit ovat lisääntyneet.
Kuvassa painekyllästetty puu.

Puutuoteteollisuuden toimialapäällikkö Tapani
Kiiskinen uskoo puukerrostalojen rakentamisen kasvuun, vaikka koronan vuoksi kohteita
on jonkin verran lykätty.

Kunnille tukea
Puun käytön edistämiseksi ympäristöministeriö toteuttaa Puurakentamisen ohjelmaa, jota vetää ohjelmapäällikkö Petri Heino.
Julkisille rakennuttajille tarjotaan avustuksia, oppaita, koulutusta ja verkostoimismahdollisuuksia. Julkista asuntorakentamista edistetään myös esimerkiksi ARA:n myöntämällä puurakennusten
korotetulla käynnistysavustuksella.
Puurakentamisen ohjelman Kasvua
ja kehitystä puusta -tukiohjelmalle on
myönnetty rahoitusta myös valtion lisäbudjetissa.
- Elokuussa päättyi haku puun käytön
edistämiseksi julkisessa rakentamisessa. Lokakuussa tulee vielä uusi hakukierros, joka päättyy 16.11, Tapani Kiiskinen kertoo.

Kalustemarkkinoilla sekava
tilanne
Tapani Kiiskinen luonnehtii kalustemarkkinoiden tilannetta sekavaksi.
- Korona aiheutti kovan iskun huonekalukaupalle. Toimistotilojen kalustekauppa
pysähtyi tyystin. Kevään aikana 85 prosenttia huonekaluteollisuuden yrityksistä
ilmoitti joko lomauttavansa tai valmistelevansa lomautuksia.
Kalustemarkkinoilla tapahtuu kuitenkin
myös kehitystä. Kiiskinen mainitsee esimerkkinä toimistojen äänieristetyt tilamoduulit, joiden myynti näkyy positiivisesti
myös vientiluvuissa.
Koronan aiheuttama etätyön yleistyminen heijastui markkinoille, kun ihmiset
alkoivat parantaa kotiensa työolosuhteita
hankkimalla uusia kalusteita ja työtasoja.
Kun kotona on rajoitusten vuoksi vietetty
entistä enemmän aikaa, on myös sisätilojen ja pihojen viihtyisyyttä alettu parantaa.

- Nikkarointi ja remontit lisääntyivät ja
rautakaupoista ovat esimerkiksi jotkin sahatavaran erikoismitat ajoittain loppuneet.
Kiiskinen toivoo yritysten varautuvan etätyön lisääntymiseen myös tulevaisuudessa
kehittämällä ratkaisuja ja uusia tuotteita.
- Toivottavasti huonekaluliikkeet tunnistavat, mihin suuntaan ihmisten tarpeet menevät ja mitä tulevaisuudessa pitää pystyä tarjoamaan.
Kiiskisen mielestä kannattaisi lisäksi pohtia keinoja, miten etätyöskentelyn olosuhteita voidaan kehittää ja samalla parantaa
työn tehokkuutta.
- Voisiko yritys antaa työntekijöille esimerkiksi jonkin suuruisen investointirahan etätyökalusteiden hankintoihin, hän
miettii.
Verkkokaupan merkitys kasvaa huonekalukaupassa, vaikka rinnalle tarvitaankin
showroomeja, Kiiskinen muistuttaa.
Huonekaluteollisuuden yritykset ovat hakeneet hyvin koronatukia. Kiiskinen toivoo, että yritykset hyödyntävät tukia digitaalisten myynti- ja markkinointimallien ja
palvelujen kehittämiseksi.
Teksti: Tuulikki Huusko
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Kotimainen Puustelli esillä näyttävästi
asuntomessuilla
Keittiökalustamisessa kotimaiset kalustevalmistajat pitivät asuntomessuilla ykköspaikkaa. Eniten kalusteita messujen keittiöihin oli kuitenkin tehnyt kotimainen 100
vuotta tänä vuonna täyttänyt Puustelli, yhteensä kymmeneen kohteeseen. Vuonna
2019 Puustelli Group Oy:lle myönnettiin
eurooppapatentti Miinus -kalustejärjestelmän keksinnöstä, jonka hiilijalanjälki
on puolet pienempi kuin vertailukeittiöiden. Puustelli on ollut kärkijoukossa kehittämässä ympäristöä säästävää kalusteteollisuutta. Tavoitteena on koko tuotteen elinkaaren kattava ympäristövastuu,
joka minimoi ympäristövaikutukset, säästää resursseja, välttää jätteen syntymistä
ja kierrättää materiaalit mahdollisimman
tarkoin. Miinus-kalustejärjestelmä on globaalisti innovatiivisin keksintö vuosikymmeniin koko kalustealalla.
Toiseksi eniten keittiöitä oli messuilla kalustanut välittäjäyritys Keittiömaailma,
jonka taustalla on Suomen ja Euroopan
suurimmat keittiöalan yritykset. Keittiömaailman vahvuus on paikalliset olosuhteet hyvin tuntevissa kauppiaissa. Taustatuen varmistaa kalusteet valmistava Novart, joka on Suomen suurin keittiökalustevalmistaja. Novart taas kuuluu Nobia
-konserniin, joka on Euroopan suurin keittiöalan yritys.
Saksalainen Noblessa on ollut rakentamassa yhteensä neljä asuntomessukohteen keittiötä. Euroopan suurin keittiövalmistaja tunnetaan tinkimättömästä laadusta ja tarkoista toimituksista.
Lisäksi keittiöitä oli valmistanut asuntomessuille suomalaiset yli 80-vuotias Topi-Keittiöt, Blau Interior, kuusamolainen
Kaluste Päivärinta Oy, Kontiotuote Oy:n
Kontio Living, Nurmijärven Puutekniikka
Ky, kotimainen Aina Keittiöt, sekä keravalainen Sallakeittiö.

Keittiöiden kalustaminen on
miljoona bisnes
Suuret ulkomaiset yhtiöt kasvattavat
myyntiään keittiökalusteissa. Ruotsalainen
Ikea, norjalainen Gigantti ja saksalaisvetoinen Noblessa -keittiöt ovat markkina-arvioiden mukaan ottaneet noin viidenneksen
kotimaan keittiökalusteiden markkinasta.
Noblessa ostaa keittiökalusteensa saksalaiselta keittiöjätiltä Nobilialta.
Ruotsalainen pörssiyhtiö Nobia puolestaan
omistaa lahtelaisen Novartin, joka nostaa ulkomaisten osuuden noin 250 miljoonan euron keittiömarkkinasta jopa kolmannekseen. Eniten uusjakoa on vauhdittanut Ikea. Suomen Ikean keittiöosaston
tuoteryhmäpäällikkö Mikko Moisio on sanonut, että keittiökalusteista on tullut yksi merkittävä kasvuajuri Ikealle. Ikea kalusti asuntomessuilla yhden kohteen. Ulkomaiset ketjut keskittyvät etenkin kuluttajamyyntiin, jossa kuitenkin suomalainen
Puustelli Group pitää ykköspaikkaa.
Kysymyksessä ei ole ihan pieni bisnes.
Keittiökalusteissa tulee arvion mukaan jakoon noin 200–300 miljoonaa euroa vuosittain*. Asennukset ja koneet nostavat koko markkinan jopa yli 450 miljoonaan euroon.
Keittiökalusteiden yli 200 miljoonan euron markkinat jakaantuvat paikallisiin ja
valtakunnallisiin. Jälkimmäisissä operoivat suomalaiset suuremman kokoluokan
tehtaat, jotka kuuluvat muun muassa Novartille, Puustelli Groupille ja Topi-Keittiöille. Kalajokelaisen Topi-Keittiöiden liikevaihto huitelee vajaassa 40 miljoonassa
eurossa. Useat kymmenet, tai jopa sadat
puusepäntehtaat myyvät keittiökalusteitaan paikallisesti ja toimivat komponenttien toimittajina suuremmille. Ulkomaiset
yhtiöt hankkivat kalusteensa omien os-

Honka Huomen, Puustelli keittiö, kuva Kari Kohvakka
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to-organisaatioidensa kautta Suomen rajojen ulkopuolelta. Jurvalainen Hiipakka Oy
toimittaa keittiökalusteisiin muun muassa runko-osia ja ovia. Toimitusjohtaja Kari
Hiipakka on todennut, että tehtaan kapasiteetin käyttöasteet ovat nousseet komponenttien kysynnän myötä. Investoinnit esimerkiksi uuteen porakoneeseen ovat nostaneet tuotannon nopeutta ja tuoneet kustannussäästöä.
* Rakennustutkimus RTS

TIETOISKU
Asuntomessujen laskennallinen
keittiötilasto: Puustelli 10, Keittiömaailma 8, Noblessa 4, Topikeittiöt 2, Blau Interior 1, IKEA 1,
Kaluste Päivärinta 1, Kontio Living 1, Nurmijärven Puutekniikka,
Aina Keittiöt 1 sekä Salla-keittiö
1. Huom! tähän on laskettu vain
keittiöt, ei muita kalusteita tai
koneita, eikä kohteiden muita
huoneistoja!

Kontio Living -keittiö

glueBox
PUR REUNALISTOITUSTA
ILMAN LIIMAPANNUA
Ainutlaatuinen glueBox mahdollistaa PUR liiman käytön entistä helpommin. Lämmön ja
kosteuden kestävä ohut liimasauma yhdistettynä pienentyneeseen liiman kulutukseen –
kaikki PUR liiman käyttöedut ilman kompromisseja glueBox.

UUTTA
tempora F600 60.06L glueBox

OLSA
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OLSA AY Tupalankatu 4, 15680 Lahti | Tel.: +358 10 820 7200 www.olsa.ﬁ info@olsa.ﬁ
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OKmatek pintakäsittelee käytettyjä,
OKovi valmistaa uusia tuotteita Virttaalla
- Olemme päässeet tekemään suuria
asennuksia niin kerrostalokohteisiin Turussa, jonne meni 200 keittiötä, kuin yksittäisiin kohteisiinkin, Koski laskee. Tuotannossa on Biessen nestaava CNC Skill.
- Koneeseen ohjelmoidaan, millainen kappale levystä halutaan ja kuinka monta niitä tarvitaan. Se laskee sitten itse, miten
kappaleet on järkevintä sahata levystä ja
käy toimeen, Koski sanoo. Työt, joihin aikaisemmin on kulunut useita päiviä, voidaan tehdä jopa yhden työpäivän aikana.
CNC-koneen avulla OKovi-tehdas pystyy
monimuotoistamaan tarjontaansa, kuten
erikoistyöstöjä laivateollisuuteen.

Pintakäsittelypalveluja, kotimaisia kalusteovia ja keittiökalusteita valmistavat yritykset tarjoavat avaimet käteen -periaatteella palveluja niin ammattilaisille kuin
yksityisille tilaajille.
- Tämän päivän arvoihin kuuluu kierrättäminen, ja meillä se tarkoittaa sitä, että
pintakäsittelemme ammattilaittein uudelleen kiintokalusteita, puukalusteita, ovia
ja vaikkapa vaativampia pintoja, kuten
puuportaat, Ossi Koski esittelee.
- Puun pintakäsittelyn ammattilaisina
meillä on vahva osaaminen ja kokemus
eri puulaaduista ja pintakäsittelyaineista,
hän jatkaa lähes 40-vuoden yrittäjäkokemuksellaan.
- Ekologisuus näkyy arjessamme. Säästämme muun muassa keittiökaappien
runkoja keittiöremonttien yhteydessä,
Ossi Koski sanoo. Kun keittiöiden ilmeet
muilta osin tuodaan tähän päivään, OKmatek huolehtii siitä, että keittiökaapit
päivitetään.
”Tuunaus” töitä OKmatekilla on ollutkin.
Tällä hetkellä pintakäsittelyssä on Artekin
vanhoja Domus-tuoleja, jotka saavat uuden maalipinnan.
- Maalaukseen tulee satoja tuoleja vuodessa, jotka saatuaan uuden elämän matkaavat muun muassa Japaniin, Ossi Koski sanoo. Myös Scandic Airport (entinen
Cumulus) sai uudet pinnat hotellihuoneiden oviin.
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Keittiöitä avaimet käteen
periaatteella
OKovi Oy on kotimaan johtavia kalustevalmistajia. Laajasta mallistosta
löytyy ovia mdf-levyistä maalattuina eri
sävyin tai mikrolaminaattiovia useissa
kuoseissa. Kaapistot ja laatikot toteutetaan mittatilauksena, tai vakiomitoin.
Helat ja saranat tulevat pääosin Suomen
Helakeskukselta, ja levyt Novo Woodilta
Lahdesta.
- Kaikki kalusterunkomme ovat kotimaista
tuotantoa. Valmistamme ne itse Virttaan
tehtaassamme. Kasaamme rungot yleensä asennusvalmiiksi. Meiltä saa kalusteille myös kuljetus- ja asennuspalvelun
- Tuotantomme on täällä Virttaalla, mutta meillä on myös näyttelymyymälä Raisiossa. Kivijalkamyymälässä työskentelee
keittiöpiirtäjäsuunnittelijamme, hän kertoo.

Artekin Domus -tuoli menossa maalaamoon.
- OKmatekille on tulossa pian uusi cnc-ohjattu poratappikone, Ossi Koski myhäilee
lopuksi.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Verhoiltuja
erikoiskalusteita
Hotel Kämp
Helsinki Airport

Tehdastie 4-6
15560 Nastola

+358 3 873900
info@pedro.fi
WWW.PUUVIESTI.FI
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u Mitä heille kuuluu?

- Muotsikassa kaikki luova työ
on muodon ja merkityksien
antamista eri välinein. Sama
into ja rohkeus leimaa meidän tavassamme tehdä töitä
yhä edelleen, Henri Halla-aho
kiteyttää. Studio HH:n operatiivinen toiminta päättyi molempien suunnittelijoiden kiireiseen elämään.

- Kaikkea ei ehdi tekemään,
meillä oli samaan aikaan palkkatyöt ja perheidemme perustamiset, Henri Halla-aho sanoo.
Henri teki töitä pitkään Iskulla ja Hinni Tapio Anttila Designissa. Tällä hetkellä Henri
toimii lehtorina Lahden Muotoiluinstituutissa sekä tekee
kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä suunnitteluprojekteja R100-toimistonsa kautta. Hinnillä on oma
yritys Studio Hinni, jonka nimissä hän tekee laaja-alaisesti suunnittelutöitä. Moisionkadun verstaalla on vielä Henrin koneita, ja hän käy siellä
tekemässä omia produktioitaan, kun aikataulut antavat
myöden. Verstaassa työskentelee puuseppämuotoilija Kari
Leppälä edelleen. Tulevaisuuden suunitelmissa Henrillä on
oma paja kotipihalle – paikka,
jossa on helppo antaa luonnoksille konkreettisia muotoja ja rakenteita.

Tilauskalusteet • Sisustustyöt
Huonekalut • Pienesineet

050 586 1159
petri@petripolso.fi

www.petripolso.fi
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Ammattitaito
asiakkaan käyttöön
Hinnin ja Henrin tekemistä ohjaavat edelleen hyvin vahvasti
ekologisuuden ja kestävän kehityksen mukaiset periaatteet.
- Puhtaat materiaalit ja kierrätettävyys ovat vahvoja visuaalisia teemoja edelleen, he sanovat.
Hinni Korpela sanoo, että
muotoilija voi olla monin tavoin kalustevalmistajille avuksi.
- Voi olla mukana uusien tuotteiden ja brändin suunnittelussa, olemassa olevien tuotteiden tuotekehityksessä ja
luomassa tuotteiden loppukäyttäjille selkeät ohjeet ja
pakkauksen, hän luettelee.
Muotoilija voi olla myös teknisensuunnittelijan aisapari,
projektin toteuttaja ja materiaalien tuntijana.
- Muotoilukonseptin suunnittelu ja toteuttaminen on aina
yhteispeliä. Me voimme antaa kokemuksemme ja osaamisemme asiakaan käyttöön.
Pitää vaikkapa huolta siitä,
että resurssit ohjautuvat oikein – se kuinka laajaan yhteistyöhön päädytään rakennetaan aina asiakkaiden tarpeiden mukaan, Hinni Korpela summaa.

Henri Halla-ahon suunnittelemat kalusteet saivat tunnustusta viime syksynä alkaneessa ja tänä syksynä päättyneessä Suomalainen huonekalu
-suunnittelukilpailussa. Ammattisarjassa toiseksi tullut
Niemen Tehtaat Oy:n valmistama OLO-konsepti oli Henri
Halla-ahon suunnittelema, kuten myös finaaliin päässeet Interface Oy:n valmistama L-hylly ja Martela Oyj:n valmistama Workbench. Hinni Korpela
tekee yhteistyötä tällä hetkellä
muun muassa Parolan Rottingin kanssa.
Teksti: Tuula Uitto

Parolan rottingin
riippukeinu ja
teline, joka
tehdään
Lahdessa.

Kuva: Teemu Töyrylä, Studio Töyrylä

Puuviesti uutisoi 2016 lehdessään Muotsikan kasvattien, Hinni Korpelan (ent.
Soini) ja Henri Halla-ahon,
perustamasta Studio HH:sta. Lähtölaukauksen yrityksen
perustamiseen antoi aikanaan
Lahden Muotoiluinstituutti, ”Muotsikka”, jossa Henri
ja Hinni opiskelivat samassa
KAMU05-ryhmässä. Muotoiluintistuutti on opiskelijamäärältään pieni, mutta tavoitteissaan ja saavutuksissaan suuri ja monialainen muotoilun ja
media-alan koulutuksen yksikkö Lahden ammattikorkeakoulussa. Lahden ammattikorkeakoulun strategioissa muotoilu on aina ollut keskeisellä sijalla.

Kuva: Paavo Lehtonen / Designmuseo

Kuva: Paavo Lehtonen / Designmuseo

PIRTTI -sarjaa siirtyi Studio
HH:n valmistuksesta lahtelaisen
Upwood designin mallistoon.

Henri Halla-ahon töitä
designmuseon näyttelystä.

VETIME T

S IS U ST U SL EV Y T

Paljon uutuuksia

Laaja valikoima

Henri Halla-aho ja Hinni Korpela
ovat koulutukseltaan muotoilijoita
(TaM). He ovat opiskelleet Muotoiluinstituutissa sekä Taideteollisessa
korkeakoulussa (nyk. LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulu). Vuonna
2011 Henri Halla-aho perusti oman
suunnittelutoimiston, joka keskittyy tuote- ja näyttelysuunnitteluun.
Tällä hetkellä Halla-aho toimii Lehtorina Lahden Muotoiluinstituutissa sekä tekee päivätyönsä ohessa
kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä suunnitteluprojekteja R100-toimistonsa kautta. Hinni
Korpela toimi vuosia Tapio Anttila
Designissa suunnittelijana, mutta
nyt hän toimii oman yrityksensä
Studio Hinnin kautta keskittyen laaja-alaisesti kaluste- ja tuotesuunnitteluun.
Muotoiluinstituutti -Muotsikka, on
viestinnän ja muotoilun koulutusyksikkö, joka on osa LABia. Lahden
ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti on Suomen arvostetuimpia
alan kouluja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
ohella.

M I T TAT I L AU SP E IL IT
Peilit omilla mitoilla

kuvasto
Kysy vedin
s- ja
ja sisustu
ykuvasto
välitilalev
itsellesi!
ww w. h e l a t u k k u . c o m
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u Yrityskauppa

Merkittävä puualan kauppa maaliin –
Novo Wood Group osti Ovi-Hollolan liiketoiminnan
Ovi-Hollolan kahvihuoneessa istuu kaksi
tyytyväiseltä vaikuttavaa miestä, Erkki Piironen sekä hänen poikansa Matti Piironen. Puualan yrittäjien hymy kumpuaa siitä, että he ovat 1. syyskuuta myyneet liiketoimintansa hollolalaiselle Novo Wood
Group Oy:lle (NWG), joka omistaa ennestään Oy Novo Wood Ltd:n ja Nordic Ply
Oy:n.
- Kun tämä tilaisuus tuli eteen, emme epäröineet. Minulla ja sisarellani ei ole jälkeläisiä, jotka olisivat tulossa jatkajiksi tähän yritykseen, joten myynti tuntui
oikealta päätökseltä, toteaa Matti Piironen, joka siirtyy syyskuun jälkeen uusiin
haasteisiin.
Yrityksen perustaja Erkki Piironen perustelee tyytyväisyyttään samoin argumentein. Piironen kertoo olevansa iloinen siitä, että hänen perustamansa yritys saa
jatkoa ja kehitysmahdollisuuksia uusien
isäntien käsissä.
- Kyllä tämä on hyvä asia, koska nyt yritystä pystytään kehittämään lisää ja asiakkaat saavat enemmän palveluja saman
katon alta, Erkki Piironen näkee.
Ovi-Hollola on 1980-luvulla perustettu
puusepänteollisuuden yritys, joka valmistaa tuotteita sekä keittiökaluste-, erikoiskaluste-, huonekalu- että rakennusliikkeille. Erkki ja Matti Piirosen lisäksi osakkaina yrityksessä ovat myös olleet Matti Piirosen sisko sekä ja jo eläkkeelle jäänyt
Osmo Karjalainen.
NWG osti koko Ovi-Hollolan osakekannan. Ovi-Hollolan toiminta jatkuu entisellään, omana yhtiönä Hollolan teollisuusalueella Salpakankaalla, jossa myös Novo Woodin ja Nordic Ply:n toimitilat sijaitsevat.

Jatkuvaa alihankintayhteistyötä
Puualalla kattava alihankintaverkosto
mahdollistaa tuotteiden monipuoliset jatkojalostuspalvelut. Yhä useampi asiakas
haluaa lisäpalveluja hankkiessaan massiivipuuta tai levytuotteita. Ovi-Hollola on
tehnyt alihankintayhteistyötä Novo Woodin
kanssa jo pitkään.
Kun Novo Wood tuli jälleen yhtenä päivänä
tekemään uusia alihankintatilauksia, Matti
Piironen heitti ohimennen, että ”siirtäkää
koko kone teille”.
- Siitä se keskustelu lähti. Jonkin aikaa
asiaa pohdittuamme päädyimme sitten
hankkimaan yrityksen. Halusimme kasvattaa palvelutarjontaamme asiakkaidemme suuntaan, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Puska NWG:lta.
Tiiviissä yhteistyössä sekä Ovi-Hollola että
Novo Wood ja Nordic Ply voivat tarjota asiakkailleen yhä monipuolisempia palveluja.

Tyytyväiset kaupantekijät Jarkko Puska ja Antti Järvelä Novo Wood Group, sekä Matti ja Erkki Piironen
Ovi-Hollola.
- Materiaalien lisäksi tarjoamme tällä hetkellä asiakkaillemme levynpaloittelua,
prässäystä, CNC-työstöä sekä puutavaran
aihiointia ja höyläystä, hän jatkaa.
Puusepänteollisuudessa on menossa jonkinlainen murros, ehkä jopa sukupolven
vaihdos, ja sitä koronakevät on osaltaan
vauhdittanut. Nuorilla yrityksillä itsellään
ei välttämättä ole sellaista konekantaa, joka mahdollistaisi esimerkiksi massiivipuun
työstämisen.
- Eikä sitä ole tarkoituksenmukaista hankkia muutamaa alihankintatyötä varten, joten palvelun ostaminen on järkevää, Puska sanoo.
- Myös varastot ovat pienempiä, ja näin ollen raaka-ainetta ostetaan usein vain oman
asiakkaan senhetkisen tarpeen verran.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto

Yhtä yksilöllinen
kuin sinäkin:

AvanTech YOU
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Flipdoor –
The art of storage
Uusi upea ja käytännöllinen säilytysratkaisu.
Flipdoor on valmistettu Rehaun RAUVISIO crystal –
lasilaminaatista, joka on iskunkestävä,
naarmuuntumaton sekä helppo pitää puhtaana.
Täydellinen ratkaisu tyylikkääseen keittiöön.
www.rehau.fi
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Spraytec laajensi nettikauppaan
Pintakäsittelyn erikoisliike Spraytec on
tuonut asiakkailleen lisää mahdollisuuksia ja helpompaa asiointia verkkokaupalla. Tuotteiden hinnat näkyvät kirjautuneille asiakkaille suoraan ja omasta tilaushistoriasta on saatavilla suoraan kaikki tarpeellinen dokumentointi omista laitteista.
Verkkokauppa sisältää suuren osan Spraytecin tuotevalikoimasta, mutta ei aivan
kaikkea.
- Verkkokauppaan on koottu kattavasti tuotevalikoimamme sekä niiden tekniset tiedot, kuvat ja hinnat. Tietojen ansiosta asiakkaan on helppo löytää oma tuotteensa,
vaikka tarkka mallimerkintä ei olisikaan
enää muistissa. Ja jos verkkokauppaa on
käyttänyt aiemmin, löytyy tilaushistoria
tallennettuna. Sieltä voi tarkistaa tarkan
mallin tai vaikka hakea ajantasaiset dokumentit tuotteista. Jos esimerkiksi ruiskuun tarvitsee varaosia, voi sen mallin tarkistaa helposti. Ja kun klikkaa tuotteen auki, kauppa suosittelee automaattisesti juuri siihen sopivia osia. Asiakkaan ei täydy
itse tarkistaa yhteensopivuutta, vaan tuotesuositus riittää, kertoo Spraytecin toimitusjohtaja Petrik Eklund.

- Asiointi onnistuu luonnollisesti nettikaupassa ihan milloin vaan ja missä vaan,
kunhan nettiyhteys löytyy. Ei haittaa, vaikka tilaus unohtuisi päivällä, sen voi tehdä illalla kotisohvalla. Tai jos työpäivä venyy, se ei haittaa asioiden hoitamista. Ennen puolta kahta tehdyt tilaukset lähetämme saman päivänä. Ja tilauksen käsittelyn
seuranta onnistuu luonnollisesti verkkokaupassa. Ja kun kaikki tieto saatavilla,
ne on myös helppo tarkistaa ilman liitetiedostojen etsimistä sähköpostista.

- Vastaanotto on ollut hyvää ja uusia tyytyväisiä asiakkaita tulee viikottain. Helppoutta ja selkeyttä selvästi arvostetaan,
Eklund sanoo.

- Ennen kaikkea haluamme tehdä tällä asiakkaidemme elämästä mahdollisimman
helppoa. Verkkokauppa on yksi mahdollisuus lisää, ja mahdollistaa asioinnin oman
aikataulun mukaan. Valikoimaa on helppo
selata ja tarkastella vaihtoehtoja. Tietysti
meille saa edelleen soittaa ja ottaa yhteyttä muillakin tavoin, erityisesti teknisemmissä asioissa pitääkin. Isommissa investointihankinnoissa kauppaa tehdään valtaosin edelleen perinteisellä tavalla, ja siihen se sopiikin hyvin. Tiedotamme myös
eri alennuksista ja muista eduista aktiivisesti, että ne eivät jää vahingossa huomaamatta.

ALTENDORF ANNIVERSARY EDITION.
Altendorf F45 juhlavuoden ”Green Edition” mallit
Kolme erikoshintaista juhlavuoden mallia vanhoissa väreissä.
Koneita rajoitettu määrä.
PRECISE. LONG-LIVING.
LIMITED.
DRILLTEQ D-510
Poraus- ja tapinlyöntikone sopii loistavasti
CNC-työstökoneen pariksi täydentämään
tuotantolinjaa.

Kysy myöos- ja
t
koneenvaih
mme!
rahoitusetuja

Koneeseen esiliimatut poratapit
Huolettoman helppoa!
– koot 8x30 ja 8x35
– pakkauskoko 10 kg säkki tai 320 kg lava

KYSY LISÄÄ!
projecta.fi
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Jouni Häkkänen
020 771 3320
jouni.hakkanen@projecta.fi

Petri Leivonen
020 771 3325
petri.leivonen@projecta.fi

Jukka Nevavuo
020 771 3308
jukka.nevavuo@projecta.fi

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE

Kestävä Parky-puulattia uudistaa
julkitilojen sisustussuunnittelua
Suomalainen sisustusmateriaalien erityisosaaja Orient Occident tuo markkinoille uudenlaisen kestävän puulattian, joka sopii paitsi koteihin myös julkisten tilojen vaativaan käyttöön. Parky mahdollistaa puulattian käytön myös kohteissa,
joissa lattia altistuu kovalle kulutukselle ja
kosteudelle.
- Puulattian tuntumaa ja ulkonäköä on jo
vuosikaudet yritetty toisintaa laminaateilla ja muilla muovipintaisilla materiaaleilla esimerkiksi ravintoloissa, hotelleissa
ja myymälöissä. Uuden Parky-puulattian
myötä sisustuksen toteutuksessa ei tarvitse enää tehdä kompromisseja lattiapinnan
tyylikkyyden ja kestävyyden välillä. Parky
on ainutlaatuinen puupintainen lattia, jonka käyttöluokka on 33. Lisäksi sen ulkoasu ja tuntuma ovat identtisiä perinteisen
parketin kanssa. Parkyssä on siis kestävyys
ja tyylikkyys samassa, Orient Occidentin
varatoimitusjohtaja Timo Järvinen sanoo.

Kestävyyttä uusilla teknisillä
ominaisuuksilla
Parky-puulattialankkujen pinnassa on 0,6
mm:n paksuinen aito puuviilu, jonka ansiosta jokainen lauta ja lattia on yksilöllinen.

- Parkyllä saadaan aikaan lämmin ja luonnollinen lattiapinta, joka luo tilaan arvokkaan ja laadukkaan yleisvaikutelman. Nämä ovat ominaisuuksia, joita arvostetaan
yleisesti niin sisustussuunnittelijoiden,
kiinteistöpäättäjien kuin tilojen loppukäyttäjien keskuudessa, Järvinen kertoo.
Uuden materiaalin kestävyys on teknisten
innovaatioiden tulos.
- Parkyn Titanium finish -viimeistelyssä
on 8 kovaa lakkakerrosta, laudoissa erittäin luja HDF-ydin ja saumoissa Aqua
Sealing Complete -teknologia. Ainutlaatuiset tekniset ratkaisut tekevät Parky-lattiasta markkinoiden kestävimmän puulattian, Järvinen lupaa.

Vastuullisuus mukana
valmistuksessa
Parky-lattiamateriaalin viilu on ohut: sen
valmistuksessa käytetään hyvin säästeliäästi puuta. Yhdestä kuutiosta puuta
saadaan noin 900 neliömetriä Parkyssä käytettyä puuviilua. Parkettia samasta puumäärästä voidaan valmistaa vain
noin 27 neliötä. Lisäksi kaikki Parkyn puu
on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

- Vastuullisen valmistuksen lisäksi tuotteen pitkäikäisyys takaa vastuullisemman
kokonaisuuden. Lattia kestää kovaa kulutusta ja kosteutta, eikä sitä tarvitse uusia
niin usein kuin perinteistä puulattiaa. Pystymme tarjoamaan takuun julkisiin tiloihin 10 vuodeksi ja kuluttajakäyttöön jopa eliniäksi.
- Vastuullisuus on meillä Orient Occidentilla yhä korostetummin yksi toiminnan
tärkeistä lähtökohdista. Sidosryhmämme
ovat hyvin valveutuneita yhteiskunnan nykytilasta. He vaativat meiltä enemmän,
ja me olemme valmiita vastaamaan vaatimuksiin. Parky on yksi hyvä esimerkki vastuullisista tuotteistamme, Järvinen
summaa.
Orient Occident on suomalainen
perheyritys ja sisustusmateriaalien erityisosaaja. Se tarjoaa
sisustus- ja kiinteistöalojen ammattilaisille lisäarvoa tuottavia
asiantuntijapalveluita ja tuo
maahan tunnettujen kansainvälisten merkkien valmistamia
sisustusmateriaaleja.
Vuonna
1919 perustettu yhtiö työllistää
noin 40 sisustusalan osaavaa
ammattilaista. Orient Occidentin
työtä ohjaavat ekologisuus.
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Pohjalaisella
palvelevalla
perinteessä
Hiipakka Puumessut 2018.

Viitisenkymmentä vuotta sitten pohjalaisen kalusteteollisuuden ympärille alkoi
kehittyä asiantuntijayritysten rypäs, josta on vuosikymmenten kuluessa muodostunut kalusteteollisuudelle välttämätön ja
hyödyllinen kumppani.
Pohjanmaalaisen palveluryhmittymän viisikymmentävuotinen historia on vakuuttava esimerkki kaupan ja teollisuuden yhteistoiminnasta.

Pekka Luoma Luoman Oy
ja Heikki Savola
Rakennushelasto.

Kun mietitään klusterin kehittymistä ja
viisikymmentävuotista historiaa on ykkösruutuun laitettava kaksi yritystä: Jurvalainen EJ Hiipakka Oy ja Helsingissä
perustettu Mokki Oy.

Toimitusjohtaja
Mauri Niemi
Helakeskus.

Helatukku Puumessut 2019.

Toni Virmavirta ja Juha Jaakkola Runkovarasto.
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Risto Heino Hettich ja Markus Erkkonen R Mokki.

Vuonna 1951 perustettu, jurvalainen,
EJ Hiipakka Oy alkoi heti historiansa alkuvuosina palvella puuseppiä materiaaliasioissa: Toiminta laajeni paikallisista
nikkareista laajenevan varastoinnin myötä ensin lähipitäjiin ja maakuntaan. Tuonti- kaupan tultua mukaan EeJiin materiaalitoimintoihin alkoivat yhtiön keltavihreät rekat ja jakeluautot olla tuttu näky
Suomen teillä ja kalustetehtaitten pihoilla. Kohta 70-vuotias kaupallinen palveluyritys on edelleen vahva toimija, joka
selvensi hienosti profiiliaan viime vuonna
puuseppäperinteen vaalijana ostaessaan
toimitilakseen Nikkarikeskuksen upean
puurakennuksen.
Palveluklusterin historiaan kuuluu tärkeänä nivelkohtana myös Edustusliike R Mokin muutto Seinäjoelle 1960-luvun lopulla. Mokin tulon myötä klusterin keskittyminen alkoi kehittyä Seinäjoen alueelle.
Reijo Mokki myi yrityksensä 80-luvulla,
kalasteli huvilallaan kauppasopimuksen
kieltoajan ja perusti R Mokki Oy:n. Ennen kuolemaansa hän myi täydessä vauhdissa olleen erikoisyrityksensä toimivalle johdolle. Reijo Mokki toi pohjalaiseen
yritysryppääseen väriä ja uusia toimintamuotoja; Kaukoidän tuontikaupan ja alan
suurtoimijoiden kanssa solmitut win-win
sopimukset, esimerkiksi!

puuseppiä
klusterilla on tärkeä tehtävä ja
ään paljon vaalittavaa
Kaikilla nykyisillä klusterin toimijoilla on
jonkinlainen napanuora Hiipakkaan tai
Mokkiin! Me- henkinen verkottuminen on
ollut automaattisen helppoa tuttujen kesken. Yhteinen agenda palvella puuseppäalaa on johtanut moniin edistyksellisiin tapahtumiin, kuten jo perusperinteeksi muodostuneeseen hausemesse-tyyppiseen avoimien ovien tapahtumaan, jossa
keskustelu alan ihmisten välillä on helppoa. Kuluneiden vuosikymmenten aikana palveluyritykset ovat tehneet tuhansia messu- ja tutustumismatkoja ympäri maailmaa. Kaupallinen ahkeruus on
lisännyt tavaraopillista ja myös tuotantoteknistä osaamista niin, että pohjalaisyritykset voivat ilman liioittelua sanoa tar-

joavansa maailman parhaita ratkaisuja ja
komponentteja omalle palvelualalleen.

esimerkiksi ilmainen keittiösuunnittelu?
Naurettava ja valheellinen myyntitrikki!

On täysi selviö, että osaavan tukkukaupan
toiminta vaikuttaa myös loppukäyttävään
kuluttajaan. Esimerkki tulkoon keittiökaupasta: Keittiön osto on viiden hintavimman joukossa, kun ajatellaan kotitalouksien hankintoja. Nykyään keittiöitä myyvät jopa kodinkoneketjut. Tilanne on
kuluttajaa rankaiseva: Pohjalainen palveluklusteri pystyy varastoistaan toimittamaan kaikki toivekeittiön tarpeet. Enteriä
painamalla saadaan pohjalaisyrityksissä
luettelo keittiökokonaisuuden komponenteista ja mekanismeista. On kummallista,
että keittiöiden markkinointi on sortunut
impulssimyyntiin ja mielikuviin. Mikä on

Kalusteteollisuutta palvelevan yrityksen
työnkuvaus on vaativa ja selkeä: Tukkuriinsa luottavan asiakkaan on onnistuttava tuloksenteossa hankkimillaan raaka-ainetarpeilla ja tuotantoratkaisuilla.
Etelä-Pohjanmaalla puuseppien ja kaupan yhteistyöllä on jo viisikymmentävuotias, velvoittava historia.
Teksti: Jorma Koivisto
Kuvat: Tuula Uitto

BINKS JA DEVILBISS MAALAUSLAITTEET MAAHANTUOJALTA
RJO
PYYDÄ TA

US!

Autamme räjähdyssuojausasiakirjojen laadinnassa

Maalauslaitteet ja linjat asiantuntemuksella
Ota yhteyttä:
Tomi Majamäki, 040 734 6599 Marko Kullaa, 040 702 5750
Jarno Mäkeläinen, 050 517 1177 Arto Haliseva, 045 121 2227
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ILMOITUS

Teknologialoikka tehosti
Royal Kalusteiden tuotannon
Turhista prosesseista ja virheistä päästiin eroon
Vertexin suunnitteluohjelmiston ja työstölinkin avulla
Kun kiintokalusteita valmistava sastamalainen Royal Kalusteet Oy laajensi
tuotantotilojaan pari vuotta sitten, yritys
otti samalla rohkean harppauksen vanhanaikaisesta suunnittelusta digiaikaan.

työnsä pc:llä, eikä koneelle tarvitse määritellä postprosessoreja tai työstöratoja.
Koneella ei tarvitse suunnitella työstettävää
kappaletta ollenkaan, sillä se tulee täysin
valmiina.

Aiemmin suunnitteluprosessi oli ollut
pitkälti ruutupaperin varassa. Hajanaisista
ja tulkinnanvaraisista muistiinpanoista
sekä prosessin turhista työvaiheista
haluttiin eroon. Oli aika siirtyä digitekniikan hyödyntämiseen, tehokkaampaan
tuotantoon ja virheiden minimointiin. Nyt
toimitusjohtaja Petri Malmström on tyytyväinen siihen, että yritys lähti rohkeasti
kehittämään digitaalista suunnittelua.

”Vertexin avulla olemme pystyneet yksinkertaistamaan tuotannonohjauksemme
ja työt. Nyt saamme syntyneet kaupat
tuotteiksi mahdollisimman yksinkertaisesti ja vähällä työllä. Lisäksi pystyimme
poistamaan virheitä, puuttuvia kappaleita

”Hankimme työstökonekeskuksen, joka
hyödyntää Vertexin keittiö- ja kalustesuunnitteluohjelmistoa. Vertex InD on
nopeuttanut prosessejamme todella merkittävästi, koska nyt tiedot siirtyvät suoraan
suunnittelupöydältä työstökoneelle. Virheet
ja epäselvyydet ovat vähentyneet. Kun
kalusteet suunnitellaan Vertexillä, tiedot
ovat kerralla oikein ja sen jälkeen valmis
tuote tulee tuotannosta ulos”, Malmström
kertoo.
Kaikki tarvittava teknologia tulee nyt suoraan Vertexistä. Kalustesuunnittelija tekee

Digiloikka vaatii aina aikansa, mutta
Malmströmin mukaan Vertex ja työstökoneiden maahantuoja Penope ovat
antaneet hyvin tukea matkan varrella.
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Työstökoneiden asiantuntija ja maahantuoja Penope on tehnyt Vertexin kanssa
yhteistyötä jo vuosien ajan.
”Yhteistyömme on sujunut hyvin ja ongelmitta. Kotimaisuus on aivan ehdoton etu
Vertexillä. He ymmärtävät, miten kiinto- ja
erikoiskalusteita Suomessa tehdään.”
”Suurten ohjelmistotalojen ohjelmistoista

Royal Kalusteet Oy
valmistaa kiintokalusteita
pääasiassa julkisiin tiloihin
ja yrityksille, esimerkiksi
vastaanottoihin, kouluihin,
sairaaloihin, ravintoloihin
ja myymälöihin.
ja hukkuvia osia. Vertexiä hyödyntävä
työstökonekeskus oli meille ilman muuta
järkevä ratkaisu. Katetta on saatu paremmaksi, kun tuotanto on nopeutunut
konttorin päädyssä”, Malmström kertoo.

Petri Malmström, Royal Kalusteet Oy.

Penope arvostaa joustavuutta
ja ratkaisukykyä

”On tullut apua ja tukea tosi paljon.
Vertex ja Penope ovat ymmärtäneet, mitä
olemme tekemässä. Kotimaisuus oli yksi
valintaamme vaikuttanut avaintekijä.
Meille on todella tärkeää, että voimme
toimia suomeksi.

on yritetty tehdä mahdollisimman helppokäyttöisiä, mutta samalla on lukittu
paljon asioita käyttäjän puolesta, eikä
toimintoja pysty muuttamaan. Vertexillä
kädet eivät ole sidotut, eli joustavuus on
heillä etu. Jos ongelmia ilmenee, niihin
haetaan ratkaisu, eikä jätetä asiakasta
yksin. Kehitys on kuitenkin jatkuvaa
vuoropuhelua asiakkaan kanssa”, kertoo
aluemyyntipäällikkö Veli-Pekka Heliander
Penopelta.

www.vertex.fi

u Eläkkeellä

Heimo Rosenlund:

Vaali asiakasta kuin omaa perhettä
- Puhu asiakkaan kanssa samaa kieltä,
sillä teillä on sama päämäärä, Heimo
Rosenlund neuvoo. Hän muistuttaa koko alaa siitä, että tarvitsemme toisiamme. Kuluttajille pitää olla tarjontaa, kauppiaat tarvitsevat hyviä kalusteita myyntiin,
ja valmistajat tarvitsevat välittäjiä ja kohteita. Kalustemyyjiä Heimo neuvoo lempeästi:

lusteita, hän summaa. Itse valmistajalle
siinä ei sinänsä ole mitään eroa, sillä koteihin voidaan ja myydäänkin yhtä paloturvallisia, kestäviä ja käytännöllisiä huonekaluja kuin julkisiin tiloihinkin. Myyntimatkoillaan Heimo tunnettiin siitä, että
hän kulki aina pakettiautolla, jonka tavaratilassa oli tuotteet, joita hän oli myymässä.

- Kohtaa asiakas avoimesti, selvitä kuka
yhtiössä on hankinnoissa avainasemassa,
kuuntele herkällä korvalla asiakkaan toiveet ja tarpeet, hän luettelee. Vaikka Heimo itse on puhelias, hän korostaa kaikissa
puheenvuoroissaan kuuntelemisen merkitystä.

- Asiakkaan pitää nähdä tuote sen oikeassa koossa ja materiaalissa, Heimo sanoo.
Muodon ja käytön soveltuvuutta voidaan
myös testata, kun asiakas näkee mahdollisesti hankintaan tulevan kalusteen. Pedron huonekaluilla on kalustettu lukuisia
Holiday Clubin ja YIT:n Chalets ja Villas
- loma-asuntoja.

Tuotteesta tuntee
valmistajan
Huonekalujen kaupanteon vaikeudesta
puhutaan vieläkin paljon. Erilaisia pohdintoja siitä, miten saada huonekaluja
kaupaksi niin kuluttajille kuin eri projektirakentajille, kuten hotelleille ja ravintoloille tai laivoille, on paljon. Vuosia Pedrolla markkinointipäällikkönä ollut Heimo on
tullut tutuksi niin projektikohteiden arkkitehdeille ja rakennuttajille kuin huonekalukauppiaille. Heimo Rosenlundille asiakas on aina tärkein, jokaisessa kaupassa.
Tänä vuonna Heimo Rosenlund jäi lopullisesti viettämään ansaittuja eläkepäiviä,
tosin Pedron yhteystiedoissa hän on vielä
arvokkaalla nimikkeellä; vanhempi neuvonantaja.
- Asiakasta pitää kuunnella herkällä korvalla, tunteella ja sydämellä, Heimo Rosenlund sanoo. Huonekalukauppaa Heimo on tehnyt käytännössä koko ikänsä.
Puheissa vilahtavat Ikean jäljiltä konkurssiin ajautunut juvalainen Taso 2002, Vilka Oy Nastolasta ja ensimmäinen työpaikka Kaluste Valmiste, jossa vierähti yhdeksän kuukautta.
- Sen jälkeen siirryin Lepokaluste Oy:lle
vastaamaan kalusteiden markkinoinnista. Muutaman oppivuoden jälkeen minusta tulikin alalle yrittäjä, Heimo muistelee.

Paitsi, että asiakasta pitää kuunnella herkällä sydämellä, myös tuote pitää tuntea.
Pitää tietää, mitä myy.
- Pitää tietää, miten se on tehty, miten se
toimii, mihin sitä käytetään ja onko se turvallinen, Heimo luettelee. Hän perää tuotetietojen julkistamista. Usein ulkomailta tuodaan rahtina huonekaluja merikontissa, jossa huonekalut on jouduttu suojaamaan ties millä aineilla, Heimo sanoo.
Huonekaluteollisuudessa yhä useampi
yritys kalustaa eri projekteja.
- Projektirakentamisessa meillä on kodinomaisia huonekaluja tarvitsevat lomahuoneistot ja julkisiin tiloihin tarkoitettuja ka-

- Kauppa perustui luottamuksellisiin kauppasuhteisiin. Ostaja tiesi saavansa laatua
ja me myyjänä halusimme toteuttaa mahdollisimman hyviä, kulutuksen kestäviä ja
turvallisia tuotteita, Heimo toteaa.
Valmistajien ei kannata turvautua vain yhteen tuotteeseen.
- Yleisin sääntö on, että 80 prosenttia voi
olla tuttua ja turvallista, 20 prosenttia pitäisi olla uutta tuotekehitystä, tai uusien
tuotteiden ottamista esimerkiksi koemyytiin, Heimo kiteyttää. Jokaiseen tuotteeseen kannattaa paneutua huolella ja olla johdonmukainen, sillä tuotteestaan valmistaja tunnetaan.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Vilka Oy oli Nastolan Villähteellä toiminut huonekalutehdas. Se perustettiin vuonna 1945 nimellä Villähteen Kalusto Oy, muutti 1961 nimekseen Vilka Oy ja myytiin Askolle
1973 ja edelleen Armas Puolimatkan Rakennusvalmisteelle 1981
osaksi uutta keittiökalusteyritys Novartia.

Siitä lähtien huonekalut ovat olleet lähellä Heimon sydäntä. Heimon ohjeet huonekaluja myyville valmistajille ovat yksinkertaiset.
WWW.PUUVIESTI.FI
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u Lähipuusta

Puurakentamisen
selvitysohjelma
Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle
ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla on laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma. Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä tuetaan metsien kestävää ja järkevää käyttöä.
Puurakentamisen ohjelma (2016-2021) on valtioneuvoston
yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin,
kuten silloissa ja halleissa. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa.

Selvitystyö
Hankkeen aikana toteutetaan sähköinen kysely alan opiskelijoille ja ammattilaisille heidän suhteestaan kotimaisiin puulajeihin kaikessa laajuudessaan. Selvitystyö antaa käsityksen
esteistä ja rajoitteista, kiinnostuksesta, valmiudesta ja toiveista nk. erikoispuulajienkin tuomiseksi esim. kalusteisiin ja sisutukseen. Tämän pohjalta saadaan käsitys tarvittavista toimenpiteistä mahdollisuuksien ja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi.
Yhtenä selvitystyön aiheena pidetään myös kotimaisten nk.
erikoispuiden saatavuus ja niiden jatkojalostaminen viiluiksi.
Näin marginaalipuiden saanto on merkittävästi tehokkaampaa
ja teollisuuteen soveltuvampaa. Hankkeen tarkoitus on koota
sorvitukeiksi kelpaavia erikoispuutukkeja,esim. pihlaja, metsälehmus, raita ja leppä.

Kotimainen lähipuu –kysely, johon voi käydä
vastaamassa 30.10.2020 asti.
LISÄTIETOJA: https://propuu.fi/lahipuu-2020
HUONEKALUT,
SISUSTUS &
DESIGN

15–19/9/2021
MESSUKESKUS
HELSINKI

MITÄ KAIKKEA koti ja tilat merkitsevät
ja voivat olla muuttuneessa maailmassa?
Valo ja varjot kohtaavat puisessa näyttelyarkkitehtuurissa, josta vastaa Kaj Franck
-muotoilupalkinnon 2020 saaja Ilkka Suppanen. Habitaren vuoden 2021 teema julkistetaan
syksyllä 2020.

HABITARE.FI
@HABITAREFAIR
FACEBOOK.COM/HABITARE
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- Kysely alan ammattilaisille
- Kysely puu- ja muotoilualan opiskelijoille
- Kysely alan opettajille

Kotimaisen lähipuun monimuotoisuus –
Diversity of finnish local wood
Pro Puu-yhdistys osallistuu Ympäristöministeriön hankeohjelmaan teemalla Kotimaisen lähipuun monimuotoisuus edistäen
omilla toimenpiteillään kotimaisen puulajiston asiantuntevaa
ja laajaa käyttöä rakentamisessa, kalustamisessa, sisustamisessa ja piha- ja ympäristörakentamisessa.
Hankeohjelma aloitettiin näyttelyllä Pro Puu -galleriassa, jossa esitellään uutena seinäkemallina kaikki kotimaiset puulajit ja niistä toteutettuja kalusteita. Puulajiseinäkettä (17 kotimaista puulajia) ja aiheeseen liittyvää opetuspakettia oppilaitokset voivat myöhemmin tilata opetuskäyttönsä. Puulajimallit varustetaan QR-koodeilla, joka linkittyy Pro Puu-yhdistyksen
ylläpitämään PuuProffa-palveluun.

Hollolan Viilu ja Laminaatti yhteistyötä
LAB-ammattikoulun kanssa

Puu on suomalaisille ikiaikaisen tuttu,
lämmin ja tärkeä elementti. Viilutus on
puujalosteena materiaalia säästävä tekniikka. Viilussa puun sisin tulee näkyville. Puun syykuviot ja niiden muodostama
hohto tekevät viilusta kiehtovan ja kauniin
materiaalin. Viilusta – from veneer -näyttely esitteli LAB-ammattikorkeakoulun
Muotoiluinstituutin opiskelijoiden yhteistyössä Hollolan Viilu ja Laminaatin kanssa suunnittelemia sekä valmistamia uusia viilumalleja syyskuussa Pro Puussa.
- Ajatus eri viilujen yhdistämisestä on ollut pitempään mielessämme ja jotain kokeiluja olemme itsekin tehneetkin, kertoo
yrittäjä Janne Kuokkanen Hollolan Viiluja Laminaatista.
- Kun LAB:in ihmiset kävivät meillä muilla
asioilla, esitin ajatukseni heille, kun kuulin, että he etsivät yhteistyöprojekteja, hän
jatkaa. Kaikkien mielestä ajatus oli toteutuskelpoinen ja opiskelijat olivat innokkaasti mukana.

valmistamat viilukuosit ovat tulevaisuudessa osa yhteistyö- ja tilaajayritys HVL
Oy:n arkkitehtimallistoa.

Opiskelijoita tutustumassa ja toteuttamassa uusia
viilumalleja Hollolan Viilu ja Laminaatissa.

Näyttely oli osa Puujalostamo -hanketta,
jonka tavoitteena on vastata puualan tulevaisuuden osaamistarpeisiin kehittämällä
monialaisia ja työelämälähtöisiä koulutusmalleja. Erilaiset tuotekehityskokeilut tuovat LABin puutekniikan insinööriopiskelijat sekä sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijat yhteisten projektien ääreen.

dyntämään puutekniikan opiskelijan teknistä osaamista, kertoo projektipäällikkö
Anniina Harjapää LAB-ammattikorkeakoulusta.

- Monialaiset projektit ja yritysyhteistyöt
tarjoavat opiskelijoille hyvää kokemusta työelämää varten. Tuotekehitystyössä
ovat koko suunnittelun ajan aina mukana sekä muotoilijat että insinöörit. Muotoilun opiskelijat ovat päässeet käyttämään omia suunnittelutaitojaan ja hyö-

VIILUSTA – FROM VENEER – näyttely
järjestettiin Pro Puu -galleriassa 15.9. –
28.9.2020.

Oman kuosimallinsa näyttelyssä esittelevät muotoiluopiskelijat ja kuosien teknisessä suunnittelussa on ollut mukana
puutekniikan opiskelija Elias Kuivamäki.

- Kun näin miten hienoja suunnitelmia
syntyi, tiedustelin Pro Puulta näyttelytilaa.
Onneksemme heille olikin tullut kahden
viikon välikkö näyttelykalenteriin, Kuokkanen jatkaa.
Näyttely esitteli LABin Muotoiluinstituutin
opiskelijoiden Hollolan Viilu ja Laminaatin
kanssa yhteistyössä suunnittelemia sekä
valmistamia uudenlaisia viilumalleja, joissa on rohkeasti yhdistelty eri puulajeja ja
värejä. Viilutus on puujalosteena materiaalia säästävä tekniikka. Puun syykuviot
ja niiden muodostama hohto tekevät viilusta kauniin materiaalin. Opiskelijoiden
WWW.PUUVIESTI.FI
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u Puukerrostalojen määrä moninkertaistuu

Ympäristövaikutusten huomiointi lisää
tulevaisuudessa puun houkuttelevuutta
Puukerrostalojen rakentamistahti tulee Suomessa lähivuosina kiihtymään merkittävästi.
Puurakentamisen asiantuntija,
professori Markku Karjalainen
Tampereen yliopistosta ennustaa, että puukerrostaloasuntojen määrä tulee yli kolminkertaistumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tähän
mennessä Suomessa on rakennettu yli 103 kaksikerroksista
puukerrostaloa. Niissä on yhteensä hieman yli 3000 asunHervannan Tohtori valmistui
kesäkuussa. Virossa rakennettujen puisten elementtien kokoaminen perustuksien päälle kesti ainoastaan kuusi vuorokautta.
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toa. Karjalaisen arvion mukaan kymmenen vuoden päästä asuntoja on lähes 10 000.
Yksi syy puurakentamisen
suosion kasvulle on professori Karjalaisen mukaan se, että rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointikriteerit tulevat osaksi rakentamismääräyksiä viimeistään
vuonna 2025. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rakennuslupavaiheessa hakijan
pitää osoittaa mistä materiaalit tulevat, paljonko niiden valmistukseen ja kuljetukseen on
kulunut energiaa ja päästöjä.
- Näen ihan varmasti, että puurakentamisen osuus tulee lisääntymään. Puu on kotimainen, paikallinen, uusiutuva

materiaali, joka sitoo itseensä
kasvaessaan hiiltä ja vapauttaa samalla happea ilmakehään, Puurakentaminen Tampereella ja Pirkanmaalla -tilannekatsauksessa puhunut Karjalainen toteaa.
Tampereen asukasmäärä kasvaa voimakkaasti lähivuosina.
Syyskuussa väkiluku ylitti 240
000. Ennusteen mukaan vuonna 2035 asukkaita on jo lähes
300 000.
Apulaispormestari Jaakko
Stenhållin mukaan puukerrostalot ovat merkittävä osaa
suunnitelmaa, jonka avulla Tampereen kaupunki pyrkii
hiilineutraaliksi vuoteen 2030
mennessä.

Kaupunki kannustaa
puurakentamiseen
Kaupunki kannustaakin puurakentamiseen esimerkiksi kaavoituksella. Lisäks valtio tukee alueen puurakentamista.
Juuri allekirjoitetun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten (MAL) mukaan Tampereen seudulle voidaan myöntää kohtuuhintaiselle puurakentamiselle tukea jopa 8000
euroa asuntoa kohden. Pirkanmaa ja erityisesti Tampereen
seutu ovat jo nyt puurakentamisen kärkialueita Suomessa.
Projektipäällikkö Pertti Tamminen arvioi, että uusia puukerrostaloasuntoja valmistuu
Tampereelle viiden vuoden sisällä noin tuhat. Esimerkiksi

rakennusmateriaalaina
Vuoreksen Isokuusen alueelle
rakenteilla oleva Kuusikko on
Euroopankin mittakaavassa
suuri hanke. Kuusikon rakennuttajana toimii Arkta-Rakennus oy. Rakennuttajapäällikkö Timo Ristamäen mukaan
hanke vaatii runsaasti eritysasiantuntijoiden käyttöä, koska puurakentamisessa ei vielä löydy samanlaisia standardoituja ratkaisuja kuin betonirakentamisessa.
Kuusi puukerrostaloa sisältävässä Kuusikossa on yhteensä 195 asuntoa. Lisäksi Lehto Asunnot oy rakentaa Isokuusen alueelle puukerrostalokorttelin, josta löytyy reilut
sata asuntoa.
Pertti Tammisen mukaan Vuoreksen lisäksi muita tärkeitä
tulevia puurakentamisen kohteita ovat Hiedanlahti, Särkänniemi ja Viinikanlahti.
Puukerrostalorakentamisen
suosion suurimpana hidasteena on ollut betonirakentamista merkittävästi korkeammat kustannukset. YIT:n arvion mukaan puurakentamisen
kustannustaso on kohteesta
riippuen noin 5-20 prosenttia
betonirakentamista korkeampi. Isoilla volyymeillä ja vaVuorekseen rakennettava Kuusikko on Suomen suurin puinen
kerrostalokokonaisuus. Puurakentaminen tapahtuu vesikattoon asti katoksen alla.

kioiduilla ratkaisuilla kustannustaso on kuitenkin saatavissa vähintään betonirakentamisen tasolle, tai jopa sen alle.
Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa puukerrostalorakentamisella olisikin suuri merkitys,
sillä Suomi on Länsi-Euroopan toiseksi kerrostalovaltaisin maa heti Espanjan jälkeen.
Tampereen lisäksi myös muut
Pirkanmaan kunnat ovat viime
vuosina lisänneet voimakkaasti puun käyttöä omassa rakentamisessaan. Viimeisen viiden
vuoden sisällä Pirkanmaalla on
rakennettu kahdeksan koulua
tai päiväkotia, joiden päämateriaalina on joko puu tai puun
ja betonin yhdistelmä. Esimerkiksi Punkalaidun investoi uusiin päiväkoti- ja koulurakennuksiin yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa.
Jo rakennettujen lisäksi lähivuosina vastaavia julkisia kohteita valmistuu kuusi lisää.
Puurakentamisella on myös
merkittävä aluetaloudellinen
merkitys. Pirkanmaalla toimii noin 250 puualan yritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 1800 henkilöä. Metsäkeskuksen projektipäällikön
Eveliina Oinaan mukaan esimerkiksi Hämeenkyrössä Mahnalan ympäristökoulun rakentaminen toteutettiin pääasiassa paikallisin voimin.
Teksti ja kuvat:
Veli-Matti Oikarinen

LÄMPIMIÄ
VÄREITÄ
ARKEEN
JA JUHLAAN
Räätälöidyillä viilu- ja laminaattipinnoilla
toteutat näyttäviä ratkaisuja suuriinkin
projektikohteisiin. Voit tilata meiltä pelkät
materiaalit tai räätälöitynä ne sopivaan
valmiusasteeseen. Saat meiltä kaiken
tarvittavan avun arkkitehtonisen ideasi
toteuttamiseen.

Katso referenssigalleria hvloy.fi

FSC-C122888

HVL on Suomen suurin viiluarkkien valmistaja sekä
merkittävä viilujen ja laminaattien maahantuoja.
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Kotimaiselle puulle
on kysyntää
Tammi-elokuussa 2020 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä yksityismetsistä oli 17 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla. Siitä
huolimatta kaikille puutavaralajeille on nyt kysyntää. Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat edellytys kotimaisen puun käytölle. Metsätalouden kannustejärjestelmän rahoituksen taso tulee säilyttää ennallaan syyskuun
puolivälin budjettiriihessä, jotta metsät säilyvät hyvässä
kasvukunnossa.
Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa puuta yksityismetsistä 16,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo vastaavana aikana. Kuitupuun ostomäärä oli 8,9 miljoonaa kuutiota, eli 20 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 6,9 miljoonaa kuutiota,
eli 23 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Kantohinnat pysyneet vakaina
Kantohinnat olivat elokuussa noin 3 prosenttia alemmat
kuin vuosi sitten samaan aikaan. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli
alueittain ja hakkuutavoittain 35 ja 58 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 58 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 37 ja 60 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuutiolta, ja vaihteli 32 ja 46 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16–19 euroa kuutiolta, ja hinta
vaihteli 11 ja 23 euron välillä.
Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon
vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsäja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja
-olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella
merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.
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Toimivat puumarkkinat ja aktiivinen
metsien hoito avainasemassa
Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle. Valtaosa, 87 prosenttia, metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta.
Kaikille puutavaralajeille on tällä hetkellä kysyntää. Nyt
kaivataan tarjonnan piristymistä.
- Toimivat puumarkkinat ja oikea-aikainen metsänhoito
mahdollistavat sen, että tuotanto pyörii ja luo hyvinvointia Suomeen, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja
Karoliina Niemi.
Sadat tuhannet hehtaarit taimikoita ja nuoria metsiä kaipaavat kipeästi hoitotoimia. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että metsätalouden kannustejärjestelmän rahoituksen
taso säilytetään syyskuun puolivälin budjettiriihessä hyvän metsänhoidon ja puun kasvun lisäämiseksi.
Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 140 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta
osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.
Metsäteollisuus ry

Annaleena Hakola on aloittanut perheyrityksen toimitusjohtajana kesäkuun alussa. Hän
on entisen toimitusjohtajan Jari
Hakolan tytär. Annaleenan vastuulla on Hakolan malliston,
brändin ja markkinoinnin kehittäminen. Annaleena työskentelee Helsingissä.
Aikaisemmin Annaleena Hakola työskenteli Hakolan luovana johtajana. Hänen käsialaansa on yrityksen brändin ja malliston uudistus. Jari Hakola on
toiminut kesäkuun alusta lähtien yrityksen operatiivisena johtajana. Jarin vastuulla on hallinto, henkilöstö ja tuotannon
johtaminen. Jari työskentelee

Hanna Gröndahl
ProPuu ry:n
toiminnanjohtajaksi
Propuu ry on nimittänyt miljöösunnittelija-yhdyskuntasuunnitteluinsinööri Hanna Gröndahlin Propuun toiminnanjohtajaksi 1.6. alkaen. Aikaisemmin
toiminnanjohtajana toiminut
Markku Tonttila siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi. Hanna ja
Markku ovat jo vuosia tehneet
yhteistyötä. ProPuu on perustettu 22 vuotta sitten ja Hanna
Gröndahl on ollut töissä siellä
jo 15 vuotta. Yhteistyö on saumatonta, siksi operatiivisen vastuun siirtäminen Hannalle Gröndahlille, oli Markku Tonttilalle
helppo päätös.
- Olen käytettävissä koko ajan,
mutta operatiivisten töiden vastuu on siirtynyt Hannalle, Markku Tonttila sanoo. Gröndahl tarttuu haasteeseen mielellään.
- Saan tehdä työtä vastuullisemmin ja Markku on yhä tukena,
hän toteaa. Tonttila hoitaa edelleen yhteiskunnalliset suhteet ja
ProPuun suuret linjaukset.
Tulevaisuus näyttää hyvältä.
ProPuun tiloissa on kuukausittain vaihtuva näyttely. Tällä hetkellä esillä on VIILUSTA – FROM
VENEER -näyttely, jossa esitellään LABin Muotoiluinstituutin
opiskelijoiden yhteistyössä Hollolan Viilu ja Laminaatin kanssa suunnittelemia sekä valmis-

Jurvassa. Hakolan perheyritys
tunnetaan sohvistaan ja muista
design-huonekaluistaan. Yrityksen huonekalutehdas sijaitsee
Kurikassa Jurvan Niemenkylässä. Työntekijöitä yrityksellä on
noin 25. Yrityksen oman määritelmän mukaan heidän tuotteissaan yhdistyvät jurvalainen
puusepäntaito ja nuorten suomalaisten suunnittelijoiden oivaltava osaaminen.

u Nimitysuutiset u Pörssi

SIDELISTAA MYYTÄVÄNÄ

Valmiiksi tapitettuna • Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Vuodenvaihteen

LUKUPAKETTI!
8 • 2020

tamia uudenlaisia viilumalleja.
Varattuja näyttelyitä on jo maaliskuulle 2021 asti.
Pro Puu-yhdistys on perustettu
20.2.1997 lujittamaan puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä.
Perustehtävänään se pitää kotimaisten puulajien tunnettuuden
edistämistä erinomaisena materiaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa. Tavoitteena on pitää yllä yleistä puutaidon korkeaa tasoa ja edistää
erityisesti puusepäntaidon kehittymistä modernina toimintana modernisoituvissa sisustusten ja kalustusten hankintaprosesseissa. Pro Puu on valtakunnallinen toimija, joka rakentaa
ja ylläpitää myös kansainvälisiä
kontakteja.

fi

SUURI

puu on design,

joulutervehdys numero!
Ota vuodenvaihteen
lehden hyöty itsellesi,

muista ja kiitä
yhteistyökumppaneita,
laita mainos
puusepänteollisuuden
ammattilehteemme.
Pyydä tarjous: Kaarina
p. 050 572 5996,
kaarina@markkinointivartti.fi
Ilmestyy viikolla 50
aineistopäivä pe 20.11.
Juttuvinkit/toimitus:
Tuula 050 4646 777,
tuula@puuviesti.fi

TILAA PUUVIESTI
saat vuoden viimeisen numeron
KAUPANPÄÄLLE

https://www.puuviesti.fi/puuviesti-lehti/
NYT JOULUTARJOUS 30 EUROA VUOSI 2021
Tarjous voimassa 30.11.2020 asti.
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Annaleena Hakola
toimitusjohtajaksi
Hakolaan
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Yrityshakemisto
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon
Busch Vakuumteknik Oy ..................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy .................. 7
Delmac............................................. 37
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
Rehau............................................... 39
RTV-Yhtymä Oy.................................. 38
Salpaterä Oy ..................................... 8
Sawcenter Oy Ab ............................... 8
Sawmill Service Oy Ab ....................... 8
Skandinaviska Träimport Oy Ab ......... 2
Suomen Helakeskus Oy .................... 18
Teca Oy............................................. 26
TJ-LISTAT Oy...................................... 17
USNR Oy............................................ 1
Vaasan Kuljetuskanavat Oy................. 3
Vanterä Oy ........................................ 8
Vertex............................................... 36
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6.

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

7.

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

3.

VAASAN
KULJETUSKANAVAT OY

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

4.

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

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

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

RAJAKO

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

SAWMILL SERVICE

EMERI OY

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

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

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

SALPATERÄ

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

VANTERÄ OY

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

JYVÄSKYLÄN TERÄHUOLTO OY

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

9.

15.

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

20.

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

16.

10.

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

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

11.

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

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

Hiojankatu 4, 15520 LAHTI

OULUN KONE JA TERÄ OY

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

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

12.

T&B electronic

• T&B electronic
www.helakeskus.fi

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

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

14.

Laatu

Tyyli

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

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

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

19.

M RIOCON
V

•

21.

HOLLOLAN VIILU JA
LAMINAATTI OY

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

22.

18.

Salice Lapis -uutuussarana
•

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

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

24.

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

26.

Samanaikaisesti:

VIHERTEK

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Katso lisää »

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

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

29.

Puusepänliike
M. Ruhberg
kiittää kuluneesta
vuodesta
Puusepänliike
ja toivottaa.

35.

M.Ruhberg Oy
Puusepänliike

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

mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi

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

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

Tuotehakemisto

ABS-reunanauhat ..................................................................................... 16
Aihiotuotteet ............................................................................... 14, 21, 27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle ................................................. 7, 21
Akryyli-mineraalilevyt pöytälevyksi Rauvisio Mineral / Hanex ................. 39
Alumiinikehysovet ...................................................................................... 7
Antibakteeriset huonekalulevyt ............................................................... 39
Antibakteeriset reunanauhat ................................................................... 39
CLT -levylinja ............................................................................................ 22
CNC-työstöt 5-akseliset ............................................................................ 29
Erikoislistat ............................................................................................... 35
Erikoispuutavara ................................................................................. 4, 14
Erikoisvanerit .............................................................................. 14, 21, 35
Flipdoor .................................................................................................... 39
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

38
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37.
Puuntyöstökoneet,
pintakäsittely- ja purunpoistolaitteet
Mäntykatu 4, 15150 LAHTI
puh. 0500 35 4150
e-mail: jukka.pelkonen@delmac.fi
www.delmac.fi

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

39.
Reunanauhaekspertti, laaja valikoima reunanauhoja tavallisimpien levy-/laminaattivalmistajien
levyihin/laminaatteihin.
Oy REHAU Ab
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa
KAM Stefan Otthén
puh. +46 704138814
s-posti stefan.otthen@rehau.com
s-posti helsinki@rehau.com
https://www.rehau.com/fi-fi

numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon
Huonekalulevyt mittatilaustyönä ............................................................. 39
Huonekaluvetimet ................................................................................... 19
Höyläämölaitteet ..................................................................................... 24
Höyläämölinjat ......................................................................................... 22
Ikkuna- ja ovihelat.................................................................................... 12
Jalopuuaihiot .................................................................................... 14, 27
Jalopuusahatavarat ............................................................................. 4, 27
Jalopuut .................................................................................... 2, 4, 14, 27
Jalopuutuotteet ............................................................................... 14, 27
Jalopuutuonti ................................................................................... 14, 27
Jalopuuvanerit .................................................................................... 2, 14
Jalopuuviilut ................................................................................ 4, 14, 21
Kaiteet ..................................................................................................... 35
Kaappien kasaushelat .............................................................................. 19
Kaappien liukukiskot, vaimentimet ja pumppumekanismit ..................... 19
Kalustelistat ............................................................................................. 17
Kalusteovet ................................................................................... 7, 28, 29
Kalusteovet ja puulistat ............................................................................ 29
Keittiö- ja komerokalusteiden puupeiliovet................................................ 7
Keittiö- ja komerokalusteiden MDF-levyovet ............................................ 7
Keittiö- ja kylpyhuonehelat, tarvikkeet ja laatikot .................................... 19
Keittiö- ja kylpyhuonealtaat..................................................................... 20
Keittiövarusteet ............................................................................. 7, 10, 11
Keittiöiden työtasot ............................................................................ 7, 10

Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet ............................................ 7
Keskipakoispuhaltimet ............................................................................... 3
Kiinnitystekniikka (BeA) ............................................................................. 6
Kierresaumasiilot ........................................................................................3
Koivuliimalevyt .......................................................................................... 4
Koivusahatavara .............................................................................. 2, 4, 14
Koivuvanerit .......................................................................................14, 21
Koivuviilut ..................................................................................... 4, 14, 21
Kolmikerroslevyt ........................................................................................ 2
Kolakuljettimet .......................................................................................... 3
Komponentit ..................................................................................... 10, 14
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
Lasilaminaatti Crystal ............................................................................... 39
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
Peililaminaatti Crystal Mirror ................................................................... 39
Perinnehelat............................................................................................ 12
Pinnoituskalvot ................................................................................... 7, 21
Pintakäsittelyaineet .......................................................................... 10, 38
Pintakäsittelylaitteet ........................................................................ 25, 38
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
Raukantex -reunanauhat.......................................................................... 39
Reunanauhat laserkoneisiin ..................................................................... 39
Reunanauha ............................................................................................. 39
Reunalistat ja reunalistanauhat .......................................................... 7, 10
Roiskesuojaksi keittiöön Crystal slim ........................................................ 39
Rulo-ovet ja rulojärjestelmät .................................................................... 7
Rulojärjestelmät mittatilaustyönä........................................................... 39
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
Sokkelilevyt & seinäliitosprofiilit .............................................................. 39
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
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Jokainen
reuna.
Jokainen reuna.
Helposti
sujuva
hionta.
Helposti sujuva hionta.
Jokaisen reunan työstöön sopiva
reunahiomakone: aivan sama onko
Jokaisen reunan työstöön sopiva
reuna sahattu, jyrsitty, raakapuuta
reunahiomakone: aivan sama onko
tai maalattu.
reuna sahattu, jyrsitty, raakapuuta
tai maalattu.

SYKSYN UUTUUS!
SYKSYN UUTUUS!

Akkureunahiomakone
ES-ETSC
125
Akkureunahiomakone
ES-ETSC
125

Korvaakäsihionnan
käsihionnan
Korvaa
50%:n
%:najansäästöllä.
ajansäästöllä.
50

Kuinka monta tuntia olet jo hikoillut hiomapalan kanssa? Kuinka monta
Kuinka monta tuntia olet jo hikoillut hiomapalan kanssa? Kuinka monta
reunaa olet jo hionut puhki? Kuinka monta kertaa sinun on pitänyt tehdä
reunaa olet jo hionut puhki? Kuinka monta kertaa sinun on pitänyt tehdä
reuna uudelleen, mikä on maksanut kallista aikaa? Jokainen reuna on
reuna uudelleen, mikä on maksanut kallista aikaa? Jokainen reuna on
erilainen. Se voi olla esimerkiksi sahattu, jyrsitty, raakapuinen tai maalattu.
erilainen. Se voi olla esimerkiksi sahattu, jyrsitty, raakapuinen tai maalattu.
Tuloksesta halutaan aina saada optimaalinen. Festoolin innovatiivisella
Tuloksesta halutaan aina saada optimaalinen. Festoolin innovatiivisella
reunahiomakoneella tämä onnistuu nopeasti ja helposti
reunahiomakoneella tämä onnistuu nopeasti ja helposti
– ensimmäisestä kerrasta lähtien.
– ensimmäisestä kerrasta lähtien.
Jälleenmyyjältäsi
syyskuusta
2020
alkaen.
Jälleenmyyjältäsi
syyskuusta
2020
alkaen.
Lue
lisää
tai
katso
lähin
jälleenmyyjäsi:
www.festool.fi
Lue lisää tai katso lähin jälleenmyyjäsi: www.festool.fi
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Työkalutvaativaan
vaativaankäyttöön
käyttöön
Työkalut

