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Tässä lehdessä

Hurja Covid-19 vuosi on loppumassa. Edelleenkään ei ole selvää, mitä tämä tau-
ti tarkoittaa tulevaisuudessa. Edellisessä pääkirjoituksen aikaan tartuntoja oli Suo-
messa noin 10 000, nyt tartunnan saaneita on jo yli 26 000 eli yli kaksinkertainen 
määrä. Yleisötilaisuudet on peruttu, tehtaisiin ei pääse enää vierailemaan ja maskin 
kanssa tulee hoidettua päivittäiset asiat. Kaikki ei kuitenkaan ole pelkästään synk-
kää. Tilastokeskus on julkaissut tuoreita julkistuksia ja uutisia, jotka eivät ole pel-
kästään kielteisiä. Suurten yritysten liikevaihto kasvoi lokakuussa (30.11.2020), 
vanhojen osakeasuntojen hintojen nousu jatkui etenkin Tampereella ja Helsingissä 
(30.11.2020), bruttokansantuote kasvoi 3,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä 
(27.11.2020), kuluttajien odotukset taloudesta elpyivät jonkin verran marraskuussa 
(27.11.2020), vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi lokakuussa 5,9 pro-
senttia vuodentakaisesta (26.11.2020), työllisiä vähemmän ja työttömiä enemmän 
lokakuussa vuoden takaiseen verrattuna (24.11.2020) ja teollisuuden tuottajahin-
nat laskivat 5,4 prosenttia edellisvuoden lokakuusta (24.11.2020). Rokotteet tau-
tia vastaan ovat ilmeisen hyvällä mallilla, toivokaamme siitä suojaa tulevaisuuteen.

Suomen talous on selvinnyt koronakriisistä edelleen selvästi muita EU-maita parem-
min. Kolmannella neljänneksellä ero ei kuitenkaan ollut yhtä suuri kuin aiemmin. 
Vuoden takaiseen verrattuna Suomen talous supistui kolmannella neljänneksellä 2,7 
prosenttia, mikä on hieman EU:ta (-4,3 %) ja euroaluetta (-4,4 %) vähemmän. Toi-
mialojen kesken vaihtelu on ollut suurta – osin kyyti on ollut kovaa. Irtisanomisia 
on tullut runsaasti ja työttömien sekä lomautettujen määrä jatkaa kasvuaan. Lukui-
sat yritykset ovat kriisissä.

Puu on ollut hyvin esillä hallituksen budjettikirjauksissa. Mm. 4. lisätalousarviossa 
puurakentamista edistettään avustuksella valtion tukemassa asuntotuotannossa se-
kä puurakentamisen ohjelman rahoitusta lisätään. Tästä tuesta osoitetaan osa mm. 
puurakentamisen koulutuksen ja oppimateriaalien kehittämiseen. Puun terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksia koskevien tutkimustuloksia on julkistettu ja tutkimuksia jat-
ketaan edelleen. Puusta puhutaan.

Puusepänteollisuudelle vuosi on ollut osin voitokas, osin haasteellinen. Uutisoimaan 
pääsimme yrityskaupoista, investoinneista, sukupolvenvaihdoksista ja uusista inno-
vaatioista. Tulevaisuudesta on vaikea sanoa mitään, mutta lähdemme siihen edes-
menneen presidentti Mauno Koiviston sanoin: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka 
tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

Puuviestin tiimi kiittää sydämensä pohjasta kaikkia yhteistyökumppaneita kulunees-
ta haastavasta vuodesta ja toivottaa kaikille terveyttä, hyvää joulunaikaa ja menes-
tystä tulevaan vuoteen 2021.

Katse tulevaisuuteen!

Tuula Uitto
Päätoimittaja

Yhteistyössä: www.puuteollisuusyrittajat.fi •  www.puuseppamestarit.fi 
www.propuu.fi  • www.suomalainenhuonekalu.fi • www.visaseura.fi
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Markku Tonttilan Ebonia design on toimi-
nut Lahdessa yli 20 vuotta keskittyen lä-
hinnä tilauspuusepän työnä valmistetta-
vien yksilöllisten kalusteiden suunnitte-
luun ja valmistukseen. 

Verstas sekä suunnittelu- ja neuvottelu-
tilat ovat Pro Puu-yhdistyksen ylläpitä-
mässä toimintakeskuksessa. Kiinteistö 
on entinen tulitikkutehdas ”Tikkula”, jo-
ka on kunnostettu tyylikkäiksi toimitiloik-
si vuonna 1998. Se sijaitsee Lahden sa-
tama-alueella, Sibeliustaloa vastapäätä.

-Tuotteeni ovat syntyneet itsenäisen ke-
hitystyön tuloksena tai vuorovaikutus-
suhteessa asiakkaaseen tilauspuuseppä-
nä, sanoo Markku Tonttila.

Markku Tonttila suosii tuotannossaan ko-
timaisia puulajeja koko laajuudessaan. 
Omista pohjoisista puulajeistamme löyty-
vät puulajit soveltuvat kuhunkin kohtee-
seen ja tarkoitukseen. Muilla perusteilla 
tapahtuvat asiakaslähtöiset valinnat ovat 
luonnollisesti myös mahdollisia. Puulaji-
en oma ainutkertainen visuaalisuus pyri-
tään säilyttämään valmistusprosessissa.

Puun ja puusepänteollisuu-
den puolesta
Yhteisöllisuus on Markku Tonttilalle tär-
keää, hän on ollut perustamassa Lahteen 
Pro Puu -yhdistystä, jonka toiminnanjoh-
tajana hän oli vuosia. Nykyään hän on 
yhdistyksen puheenjohtaja Hanna Grön-
dahlin siirtyessä tänä syksynä yhdistyk-

sen operatiiviseksi toiminnanjohtajaksi.

Pro Puun toiminta-ajatuksena on koti-
maisen puun käytön lisääminen rakenta-
misessa, sisustamisessa ja laadukkaissa 
puusepän tuotteissa. Lisäksi yhdistys toi-
mii puualan vaikuttajien yhdyssiteenä ja 
pyrkii edistämään puun yleistä tunnetta-
vuutta materiaalina.

Toiminta-ajatuksena on kotimaisen puun 
käytön lisääminen rakentamisessa, si-
sustamisessa ja laadukkaissa puusepän 
tuotteissa. Lisäksi yhdistys toimii puualan 
vaikuttajien yhdyssiteenä ja pyrkii edistä-
mään puun yleistä tunnettavuutta mate-
riaalina. Sekä on mukana kehittämässä 
puualankoulutuksessa puiden tuntemista.

Pro Puu -yhdistykseen kuuluu noin 60 
jäsentä. Jäsenistöön kuuluu puuseppiä, 
suunnittelijoita, arkkitehtejä ja muita alan 
kärkiosaajia. Jäseneksi voi hakea puualan 
toimija, jolla on kyky ja halu edistää toi-
minnallaan yhdistyksen tavoitteita ja hy-
väksyä yhdistyksen tarkoituksen ja sään-
nöt.

Myymälä ja näyttelyitä
Pro Puun tiloissa sijaitsee Pro Puu -myy-
mälä, jonka hyllyille on valikoitunut suo-
malaisen puumuotoilun parhaita tuottei-
ta. Valikoimassa on niin käyttöesineitä, 
koruja, lahjaesineitä kuin paperituotteita-
kin. Joulukuun ajan myymälässä pidetään 
perinteiset joulumyyjäiset, jossa on vahva 
valikoima kotimaisia käsitöitä.

Pro Puu -galleria on ainutlaatuinen gal-
leriatila, jonka suurista ikkunoista tulvii 
luonnonvaloa sisään. Galleriaa hallitse-
vat vanhat tiiliseinät sekä suuret ikkuna-
pinnat. Lattia on osittain tammiparkettia 
ja osin maalattua betonia. Katossa on va-
laisinkiskot, joissa on liikuteltavat ja suun-
nattavat led-spotit.

- Vuoden 2021 näyttelykalenteri on jo hy-
vässä mallissa, kertoo Hanna Gröndahl. 
Tammikuussa näyttelytilan täyttävät Ant-
ti Nieminen ja Samuli Poutanen.

- Saimme käyttöömme UPM Kaukaalta 
Vehkataipaleen kanavan pohjasta nostet-
tuja lehtikuusitukkeja, he kertovat. Tukit 
ovat olleet 1934–36 rakennetun kanavan 
pohjarakenteita, jotka poistettiin remon-
tin yhteydessä. 

- Tukkien pinta on virtaavan veden voi-
makkaasti syövyttämää, mutta pinnan 
alta löytyy kirkas pihkantuoksuinen puu. 
Miehet aloittivat syksyllä 2018 veistos-
projektin, joka yhdistää veistetyn ja pati-
noituneen puun pintaa ja taottu metallia. 

Helmikuussa galleria esittelee Pro Puu 
ry:n käynnistämän Puu sisustuksessa 
-projektin tuloksia. Projektin tavoittee-
na on aiheen käsittely mahdollisimman 
moniulotteisesti ja tulosten kokoaminen 
kattavaksi ja monipuoliseksi näyttelyksi.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto ja Pro Puu ry

Yli 20 vuotta puun ja 
puusepänteollisuuden puolesta

Markku Tonttila Ebonia design tilauspuuse-
pän työn ääressä Pro Puussa sijaitsevassa 
verstaassaan. 
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Hienopuuseppä Petri Polson verstaassa 
Heinolassa töitä riittää. Työn alla on muun 
muassa alihankintaa yhteistyökumppanil-
le. Seurana on tehdaskoira beaucenpai-
menkoira Mimi, joka viettää aina joskus 
työpäivän isäntänsä mukana. Petri Polso 
on lakkautetun Heinolan käsi- ja taidete-
ollisuusoppilaitoksen (per. 1991) hieno-
puuseppien kolmevuotisen erikoistumis-
koulutuksen kasvatti. Hän valmistui ar-
tenomi, hienopuusepäksi 1999. Sitä en-
nen hän teki töitä konepuuseppänä eri 
yrityksissä.

- Olen työskennellyt nyt itsenäisenä puu-
seppäyrittäjänä vuodesta 2000 lähtien, 
Petri Polso kertoo.

- Juuret Keski-Pohjanmaalta ovat muo-
kanneet minusta sitkeän ja itsepäisen kä-
sityöyrittäjän, joka kunnioittaa materiaa-
liaan ja tarkkaan harkitsee kuhunkin työ-
hön sopivan puulajin, Petri Polso sanoo. 
Korona-ajan haasteista hän on selvinnyt 
tekemällä monipuolisesti hienopuusepän-
töitä, kuten ennenkin.

Puu materiaalina antaa mahdollisuuden 
moneen. Polsoa kiehtoo puun pitkä elä-
mä myös työstämisen jälkeen.

Yhteistyö on tärkeää
Arkkitehdit ja sisustussuunnittelijat ovat 
tärkeitä yhteistyökumppaneita hienopuu-
sepälle. Tilaukset tulevat usein heidän 
kauttaan. Piirustuksia on silloin noudatet-
tava tarkkaan, ja hyvä työ palkitaan uusil-
la toimeksiannoilla.

- Teen myös yksityisasiakkaiden tilaamia 
huonekaluja, keittiö- ja saunakalusteita 
sekä jonkin verran suunnittelemiani pie-
nesineitä. Usein Tilaaja vaatii huippulaa-
tua ja on valmis maksamaan siitä. 

- Kun tehdään töitä taiten, hinta ei silloin 
ole tärkeintä vaan korkea laatu, ja siitä 
asiakas on valmis maksamaan, hän sa-
noo. Kaikki puu pyritään käyttämään hy-
väksi, jäännöseristä saa vielä jalostettua 
vaikka pienesineitä, kuten koruja.

- Usein osallistun mielelläni yhteistyöp-
rojekteihin sisustussuunnittelijoiden ja 
toisten puuseppien kanssa, Polso kertoo. 
Tällä hetkellä hän valmistaa naulakoita ja 
kaappeja Nikarille, Susan Elon suunnitte-
lemat ja Showroom Finlandin myymät va-
laisimet, uutta kalustemallistoa Antti Tuo-
melle, jonka piti lanseerata se Habitares-
sa tänä vuonna. Koronan vuoksi Habitare 
siirrettiin ensi vuoteen.

Yrittäjäksi lähtemistä Polso ei kadu. 

- Tämä elämäntapa sopii minulle, koska 
voin vapaasti päättää työajoistani, hän sa-
noo. Vaikka päivät ovat välillä pitkiä, ko-
tiin hän pyrkii ehtimään ennen iltauutisil-
le. Aina se ei onnistu, jos on kiireisiä ti-
lauksia.

Yhdeksän- tai kymmentuntiset työpäivät 
ja kuusipäiväinen työviikko eivät käsityö-
läistä rasita, kun työ on mieluista ja siinä 
on oma vapaus. Omassa hallissa on va-
paus, ja myös vapaata tilaa, johon hän 
ottaisi mielellään toisen puusepän vuok-
ralle.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Hienopuusepän käsissä puu saa 
uuden elämän

Petri Polso ja 
tehdaskoira Mimi, 

joka viettää aina 
joskus työpäivän 

isäntänsä mukana. 

Pro Puun Gallerian näyttelytilaa hallitsee 
suuret ikkunat ja tiiliseinät. 

 

Petri Polso valmistaa myös Susan Elon suunnitte-
lemat ja Showroom Finlandin myymät valaisimet.

Yrittäjäksi 
lähtemistä 

Polso ei kadu. 
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Suomen huonekalujen valmistus teollistui 
1960-1970-luvulla ja sama kehitys taitaa 
jatkua yhä edelleen. Silti lukuisat puuse-
pät työllistävät itsensä kädentaidoillaan ja 
puun tuntemuksellaan.  1960-luvulla aja-
teltiin, että yksilölliset puusepällä teetetyt 
kalusteet katoavat, sillä alan ammattikou-
lutuskin näytti ohjaavan alasta kiinnostu-
neita levypuusepiksi teollisuuden palve-
lukseen. Tänä päivänä taitavia puuseppiä 
tarvitaan yhä enemmän yksilöllisten tila-
ustöiden tekijöiksi, ja puuntyöstöön tar-
koitetut jalostuskoneetkin ovat kehitty-
neet toteuttamaan vaativampiakin puun-
jalostuksia.
Vuosi 1990 oli kuitenkin erilainen, silloin 
joukko taitavia alan ihmisiä, niin puusep-
piä kuin sisustusarkkitehtejäkin perustivat 
Heinolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitok-
seen hienopuuseppien erikoistumiskoulu-
tuksen, joka kesti kolme vuotta. Tuolloin 
hienopuuseppä oli Suomessa uusi nimike. 
Sen kansainvälisiä vastineita ovat finsnic-
kare, cabinetmaker, kunsttischler ja ebo-
nista. Tuolloin ammattinimikkeen määrit-
tely kuului, ”hienopuuseppä erikoistuu ko-
kopuisten huonekalujen, esineiden ja si-
sustusten valmistamiseen erityistä taitoa 
osoittaen”. Mallistot syntyivät usein yh-
teistyönä suunnittelijan kanssa. Koulutuk-
seen pääsyn edellytys oli puusepän tutkin-
to tai vastaavat taidot.

Huoli käsityöperinteestä
Rehtorina toimi Tuulikki Kosonen Heinolas-
ta. Heinolan käsi- ja taideteollisuusoppilai-
tos halusi alusta lähtien kouluttaa suunnit-
telijoiden sijasta huipputason käsityöläisiä, 
cabinet makereita. Taustalla oli huoli val-
mistuvien puuseppien työtilanteesta ja kä-
sityöperinteen kohtalosta.
- Suunnittelupainotteisuus on hyvä muoto-
kielen kannalta, mutta nyt tarvitaan ennen 
kaikkea suunnitelmien toteuttajia. Heillä 
on oltava niin kova ammattitaito, että he 
voivat perustaa myös oman yrityksen, Hei-
nolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen 
rehtori Tuulikki Kosonen sanoi tuolloin. 
Käden ja silmän yhteistyötä testattiin 
muun muassa artenomilinjan pääsyko-
keessa, jossa työvälineinä käytettiin vain 
puukkoa, käsisahaa, talttoja, viivainta ja 
kynää.

Kouluttajina aitoja tekijöitä
Heinolan opetusta lähdettiin luomaan 
”tyhjästä”, ilman perinteiden taakkaa tai 
apua. Itse koulu oli jo satavuotias, mut-
ta kouluttanut tähän asti kutojia ja om-
pelijoita. Kouluttajina oli aitoja tekijöitä, 
kuten koulutuksen päätoimisena opetta-
jana toiminut, puuseppä Peter Schmi-
dt. Hänet kutsuttiin Heinolaan suoraan 
omasta puusepänverstaasta. Hänen tai-
tonsa ja kokemuksensa olivat syntyneet 
13 vuoden aikana yksityisyrittäjänä. Taus-
talla toimi suunnittelupainotteinen koulu-
tus Sveitsissä ja käytännön kursseja Suo-
messa. Suomen teollisuuskausi on ollut 
kansainvälisesti verrattuna lyhyt, mutta se 
on jo ehtinyt hävittää käsityöammatteja ja 
-taitoja, tuumaili Schmidt jo tuolloin. Puu-
sepäntyötä ohjasi Schmidtin kanssa Ru-
di Merz. Opettajana toimi myös Kari Vir-
tanen, Pekka Blomster sekä sisustusark-
kitehti ja puuseppä Markku Kosonen, jo-
ka toimi puuseppien koulutuksen primus 
motorina. 

Koulun ensimmäisiä oppilaita olivat Mat-
ti Salo, Minna Ikonen, Aki Kauranen, Jor-
ma Merta, Marja Paakkanen, Kyösti Per-
kiö, Kari Pesonen, Kari Pitkänen, Heikki 
Saastamoinen, Hannu Toivonen, Markku 
Tonttila ja Vesa Väänänen.

Heinolan käsi- ja taideteollisuusoppilai-
toksessa ehti kymmenisen vuotta toimia 
hienopuuseppiä kouluttava linja. Kun kou-
lutus kasvoi kolmevuotiseksi, se sai oman 
tutkintonimikkeensä: Heinolan hienopuu-
seppä. Vuonna 1990 alkanut hienopuu-
seppien koulutus loppui vuonna 2000, 
kun linja siirtyi Päijät-Hämeen koulutus-
konsernin alaiseksi. 

Tekstin eri lähteistä koonnut: 
Tuula Uitto

Hienopuuseppiä kouluttanut Heinolan käsi- ja taideteollinen oppilaitos loppui 10 vuotta sitten

Huipputason käsityöläisiä Huipputason käsityöläisiä 
10 vuoden ajan10 vuoden ajan

”HIENOPUUSEPPÄ
Hienonpuusepän tuntee 
puun rakastamisentaidosta. 
Kasvukumppaniksi koettu 
puu vaatii hienovaraista ja 
kunnioittavaa materiaalisuhdetta.
Siksi puuseppä ymmärtää 
puunrungon kokonaisuutena. 
Se ei estä sen sahaamista 
tai muuta työstämistä. 
Hajotettunakin rungon 
yksilöllisyys on aistittavissa 
valmiissa esineessä.
Liioittelemaan hän ei silti innostu.
Puun eläminen ei lopu sen kuoltua. 
Tämän huomioiden 
hienopuuseppä ratkaisee liitosten 
konstruktiivisuuden. 
Viimeistelyn huolellisuus on 
tarkkaa, mutta huomaamatonta. 
Kauneuden taju syntyy 
taiteilijan seurassa.
Hinta on laatunsa väärtti,
Tästä tuntee hienopuusepän.”

Taidon ja kokemuksen siirto, kuvassa 
esiintyvät opettaja Peter Smidt ja 

oppilas Marja Paakkanen, Puu ja Taito 
-julkisussa Heinolan käsi ja taideteolli-

suusoppilaitos joskus 1990-luvulla.
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HyvääJoulua

Kiitämme kaikkia 
yhteistyökumppaneitamme 

toivotamme rauhaisaa joulua
ja menestystä vuodelle 2021

Osana kokonaisuutta.

Kiitos asiakkaille
kuluneesta vuodesta.

Hyvää Joulua ja
menestystä vuodelle
2021

Kiitämme asiakkaitamme &  
yhteistyökumppaneitamme  
kuluneesta vuodesta 2020.

Toivotamme rauhal lista jou lun 
aikaa sekä onnea vuode l l e  2021!

Automaation ja käsityötaidon 
yhdistäminen luo uudenlaista designia
Yksi Heinolan Hienopuusep-
pä linjalta ensimmäisinä val-
mistunut Hienopuuseppä Heik-
ki Saastamoinen perusti ensim-
mäisen yrityksensä jo 1990-lu-
vun alussa. Aluksi verstaalla 
syntyi huonekaluja, joita myytiin 
Helsingissä Esplanadilla. Sattu-
ma toi yhteen Heikki Saasta-
moisen, Seppo Kohon ja Secto 
Designia maailmalle menestyk-
sekkäästi myyneen Tuula Juse-
liuksen.  Secto Design valaisin-
ten valmistusta riittikin vuoteen 
2016 loppuun asti. Tämän jäl-
keen on työt jatkuneet vesikeik-
kauksen parissa, josta syntyikin 
Kliks -kalustesarja. 
- Ne ovat vesileikatusta vaneris-
ta valmistettuja penkkejä, joiden 
sisällä on säilytystilaa, Heik-
ki Saastamoinen sanoo.  Kliks 
-kalustesarjan kehittely jatkuu 
edelleen.
-Idea lähti liikkeelle säilytys-
rasiasta. Aloin kasvattaa sitä 
kuutiomaiseksi penkiksi, kertoo 
Saastamoinen.
Penkkien raaka-aine on koti-
maista koivuvaneria. Sitä Saas-
tamoinen ostaa Koskisen Oy:l-
tä. Huippulaatuiset leikkaukset 
takaa vesileikkaus. 
- Vesileikkaus soveltuu erin-
omaisesti muun muassa ohut-
viiluvanerille, pienien yksityis-
kohtien sekä runsaiden kaari-
en ja muotojen leikkaamiseen, 
Saastamoinen jatkaa. Mahdol-
lisuudet vesileikkauskoneella 
ovat käytännössä rajattomat. 
Saastamoinen uskoo puualan 
tuotannossa automaation ja kä-
sityötaidon yhdistämiseen. Tu-
losta syntyy riittävän kokoisil-
la ja hintavilla tuotteilla. Sekä 
valaisimilla että huonekaluilla 

markkinat ovat maailmanlaa-
juiset ja on vain uskottava, et-
tä arvokas suomalainen työ löy-
tää paikkansa.

Uudet tilat Nastolasta
Heinolassa puusepänyritystä 
vuosia pitänyt Saastamoinen 
muutti tänä syksynä Nastolaan. 
Uudet toimitilat löytyivät Nasto-
lan Varjolan teollisuusalueelta. 
- Lähempää kotia ei löytynyt so-
pivia vuokra-, eikä ostettavia ti-
loja, Saastamoinen toteaa. 
- Kävin katsomassa silloin myös 
tätä nykyistä, entistä Ukkopuun 
hallia, ja siitä tuli neuvoteltua-
kin ilman tulosta, hän jatkaa. 
Kuitenkin 2020 kesällä pääs-
tiin Ukkopuun Laitisen Laurin 
kanssa sopimukseen ja muuttoa 
pääsi syyskuussa jo tekemään. 
Tulevaisuutta on hankala arvioi-
da, varsinkin kun Covid-19 tau-
din vuoksi.
-Syksyn suomalaisen huoneka-
lusuunnittelukilpailuun osallis-
tumisen tuloksena syntyi muo-
toilija Simo Serpolan kanssa 
Kaanon valaisinsarja
- Sitä viedään eteenpäin ja pyri-
tään saamaan markkinoille vuo-
den 2021 aikana, Saastamoi-
nen suunnittelee.  
- Palvella aion myös alihankkija-
na. Töitä on alkanut tulla jo lä-
hialueen yrityksiltä, mikä on kyl-
lä mieleen, hän kiittelee. Heik-
ki Saastamoinen tykkää kohda-
ta ihmiset kasvokkain.
- On kiva tunne, kun asiakkaat 
pystyvät poikkeamaan lyhyellä-
kin varoituksella. Nyt tosin tämä 
tautitilanne vaikuttaa kohtaami-
siin, Saastamoinen pohtii.
Kevät 2021 menee vielä pitkäl-
ti uutta verstasta laitellessa ja 
tuotteita kehitellessä.
- Toivottavasti eteen tule ai-
ka, jolloin pääsen tarjoamaan 
muutaman työpaikankin, hän 
suunnittelee. Olen tottunut toi-
mimaan pienessä ryhmässä ja 
mielelläni kehitän yritystä sii-
hen suuntaan, että syntyisi viih-
tyisä pieni työyhteisö, jolla vie-
dään suomalaista muotoilua ja 
osaamista eteenpäin.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto
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HyvääJoulua

R-WOOD 
Kiitos kuluneesta vuodesta

Onnea Vuodelle 2021!
www.r-wood.net

Terähuollon asiantuntija.

A S T E T T A  K O V E M M A T  L A H J A T
P U K I N K O N T T I I N

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

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

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike Puusepänliike 
M. Ruhberg M. Ruhberg 
kiittää kuluneesta kiittää kuluneesta 
vuodestavuodesta
ja toivottaa. ja toivottaa. 

Hyvää Joulua Hyvää Joulua 
 ja Menestystä  ja Menestystä 
vuodelle 2021vuodelle 2021

Oma aika ja oma rauha kylpy-
huoneessa ovat suomalaisille 
kullanarvoisia. IDO-tuotteita 
valmistava Geberit -konserni 
teetti tammikuussa YouGo-
villa tutkimuksen, jonka mu-
kaan 29 prosenttia suomalai-
sista viettää joskus aikaa kyl-
pyhuoneessa vain ollakseen 
yksin. 84 prosenttia vastaa-
jista kertoi rauhallisen ym-
päristön ja oman ajan olevan 
kylpyhuoneen ylellisyyttä.

- Aikoinaan kylpyhuone oli 
vain käytännöllinen huone, 
jossa jopa useat ihmiset puu-
hastelivat yhtä aikaa, mutta 
tarvitsemme yhä enemmän 
aikaa vain itsellemme. Esi-
merkiksi kahden hengen pe-
sualtaat eivät ole enää kovin 
kysyttyjä. Kun suomalaisil-
ta kysyttiin, mitä he tekevät 
kylpyhuoneessa ollessaan, 
ylivoimaisesti suosituin vas-
taus oli ”hoidan itseäni, esi-
merkiksi teen kasvonaamio-
ta tai hoidan käsiäni.”  Vaih-
toehdon valitsi 34 prosenttia 
vastaajista.

Kyselyn mukaan kylpyhuo-
neen kalusteiden valinnassa 
kestävyys, toiminnallisuus 
ja puhdistettavuus ovat yli-
voimaisesti tärkeimpiä va-
lintakriteerejä suomalaisil-
le. Jopa mukavuus kiilaa ohi 
esimerkiksi hinnasta, ulko-
näöstä ja teknisistä ominaisuuksista. Kylpyhuoneeseen ollaan 
valmiita panostamaan, mutta lopputuloksen halutaan kestävän 
ja miellyttävän käytössä pitkään. Puumateriaaleja löytyy kylpy-
huoneista yhä enemmän. Puu tuo kylpyhuoneisiin ylellisen rau-
hallisen ja luonnollisen tunnelman. Myös siivouksesta halutaan 
selvitä helpolla. Asuntomessuilla kylpyhuoneiden tyyli menee 
vuosi vuodelta rohkeampaan suuntaan. Valkoisia ja harmaita 
10 x 10 -laattoja näkee enää harvoin.

Suomalaisten kylpyhuoneet 
rauhallisia, ylellisiä ja toimivia

” YK:n kansainvälistä maailman vessapäivää vietet-
tiin 19.11. YK:n vuonna 2013 virallistaman merkkipäi-
vän tarkoituksena on kiinnittää huomiota sanitaati-
on merkitykseen. Noin 4,2 miljardia ihmistä elää yhä 
ilman pääsyä kunnolliseen vessaan. 
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HyvääJoulua
Metallitie 2, 62100 LAPUA

Puh. 06 4332892, 0500 350834
www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net
Puh. 0500 3580834

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

HAKALAN PUUTUKKU OY
Jalopuiden maahantuonti,

varastointi ja myynti
Mukkulankatu 24, 15240 LAHTI

puh. +358 40 505 5224

Tuottajantie 63
60100 Seinäjoki
Puh.010 3247340

Menestystä vuodelle 2021

www.kiinnike-heinonen.fi 
Maahantuonti ja myynti 

Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI • 06 232 1043

www.hiontakone.fi

KaunistaJoulua
Suomen kaikille!Kotimainen design-brändi woodio 

uudistuu
Aikaisemmin projektimyyntiin keskittynyt Woodio on käyt-
tänyt pandemian aiheuttamaa turbulenssiaikaa hyväkseen 
uudistamalla tuotevalikoimansa kuluttajaystävällisemmäksi. 

- Halusimme tehdä kuluttajille selkeän, haluttavan ja tyylik-
kään valikoiman, joka helpottaa omaa kotia rakentavien ja 
remontoivien elämää ainakin kylpyhuoneiden osalta, kertoo 
Woodion toimitusjohtaja Petro Lahtinen.

Uusi Woodio -tuotevalikoima muodostuu kahdesta mallis-
tosta -Core ja Northern Elements. Kuluttajaystävällinen Co-
re -mallisto koostuu Woodion tuotevalikoiman malleista kol-
messa luonnon värissä; Natural - luonnollinen haapapuu, Po-
lar - lämmin valkoinen, Char - ylellinen hiilenmusta. Woodio 
Northern Elements on kuratoitu mallisto ylellisiä ja tyylikkäi-
tä sävyjä, jotka saavat inspiraationsa pohjoisen luonnon ele-
menteistä - Moss, Stone, Clay, Berry, Root, Arctic, Natural 
Birch, Natural Aspen.

Suomalaisten kylpyhuoneet 
rauhallisia, ylellisiä ja toimivia

Suomessa ja sen naapurimaissa sanitaatio on ollut 
jo pitkään erittäin kehittynyttä. Tämän päivän kyl-
pyhuoneista on tullut tiloja, joiden varustelussa voi-
daan jopa hifistellä. ”
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Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus 
ja uudistaminen on valittu vuoden 2020 
Puupalkinnon saajaksi. Voittaja julkaistiin 
Puupäivillä, jotka tänä vuonna järjestettiin 
poikkeuksellisesti webinaarina.

Voittaneen kohteen pääsuunnittelusta 
vastasivat Kari Raimoranta Arkkitehdit 
NRT oy:stä sekä Kimmo Lintula Arkki-
tehtitoimisto K2S Oy:stä.

- Tunnustus on todella hieno ja tuntuu hy-
vältä pitkän pitkän projektin jälkeen, Kim-
mo Lintula toteaa. 

Lintulan mukaan rakennushankkeissa ta-
voitteita on aina helppo asettaa, mutta nii-
hin pääseminen ei välttämättä ole aivan 
niin helppoa.

Ehdokkaita Puupalkinnon saajaksi oli tä-
nä vuonna mukana 24. Mukana oli sekä 
uudis- että saneerauskohteita asunnois-
ta kerrostaloihin ja julkisiin tiloihin. Tä-
nä vuonna tuomaristo kiinnitti erityises-
ti huomiota kohteen arkkitehtoniseen laa-
tuun, puun käytön innovatiivisuuteen sekä 
kohteen yleiseen huomioarvoon.

Tuomariston mukaan voittaneessa koh-
teessa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
rakennuksen perusparannus- ja uudista-
misprojektissa puuta on käytetty innova-
tiivisen monipuolisesti, erittäin runsaas-
ti ja näyttävänä osana kohteen arkkiteh-
tuuria.

Lisäksi puuta on hyödynnetty muun muas-
sa stadionin ulkoseinien hienosahatuissa 
julkisivuverhouksissa, kaarrekatsomoiden 
kattojen alapuolisena vesilasi-palosuoja-
käsiteltyinä ”kivipuu”-pintoina, puu-muo-
vi-komposiittiratkaisuna stadionin uusis-

sa penkeissä, uusien tilojen seinien ja ka-
lusteiden moninaisissa puuverhouksissa, 
CLT-levyissä sekä radiaalisahatuissa puu-
lattiapinnoissa.

Tuomaristo korostaa myös puuosien kor-
keatasoista suunnittelua ja toteutusta. 
Ne ovat myös edellyttäneet puun käytön 
mahdollistamiseksi paljon teknisten yksi-
tyiskohtien, kuten palosuojakäsittelyiden 
sekä liitos- ja kiinnitysmenetelmien kehit-
tämistä. Tuomariston mielestä Helsingin 
Olympiastadionin peruskorjaus on erin-
omainen esimerkki hybridirakentamises-
ta, jossa puulla on keskeinen rooli. 

Kunniamaininta Mansikkalan 
koulukeskukselle
Kunniamaininnan sai imatralainen Man-
sikkalan koulukeskus, jonka arkkitehti-
suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto 
Perko oy. Tuomariston mukaan hanke oli 
kunnianhimoinen ja laaja, ja se toteutet-
tiin poikkeuksellisen ripeästi ja hyvässä 
yhteistyössä.

1400 oppilaan koulukeskus on tuomaris-
ton mukaan jaettu taitavasti ihmisen mit-
taisiin osiin. Ulkoapäin rakennus on sa-
malla suurpiirteinen ja yksityiskohtainen. 
Sen julkisivujen ja kattojen rytmi on voi-
makkaasti puuarkkitehtuuria ilmentävä. 
Yleisön suosikiksi äänestettiin puutalo 
Koivula Meteorité. Meteorité on CLT-ra-
kenteinen vierastalo, jonka on suunnitel-
lut Ateljé Sotamaa.

Teksti: Veli-Matti Oikarinen

Vuoden 2020 Puupalkinto Vuoden 2020 Puupalkinto 
Helsingin OlympiastadionilleHelsingin Olympiastadionille

Puupalkinnon vastaanotti arkkitehti Kimmo Lintula. 
Vieressä tuomariston jäsenistä professorit Markku 
Karjalainen (vas.) ja Pekka Heikkinen. 
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Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustuk-
selle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista suomalaista puuarkki-
tehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä ta-
valla. Palkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Palkinnon jakaa Puuinfo.
Puupalkinnon palkintolautakuntaan ovat kuuluneet puurakentamiseen 
erikoistuneet Suomen arkkitehtikorkeakoulujen professorit Markku 
Karjalainen Tampereen yliopistosta, Pekka Heikkinen Aalto-yliopistosta 
sekä Janne Pihlajaniemi Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin yksiköstä. Sihteerinä toimi 
Puuinfon toimitusjohtaja Matti Mikkola.
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Suomen ilmastotavoitteiden yhtenä osa-
na on puurakentamisen lisääminen. Ta-
voitteen mukaan vuonna 2025 julkisista 
rakennushankkeista peräti 45 prosenttia 
on puusta. Tavoitteena on siis yli kaksin-
kertaistaa julkinen puurakentaminen seu-
raavan viiden vuoden aikana. 

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mik-
konen pitää tavoitteita kunnianhimoisina, 
mutta mahdollisina. Poikkeuksellisesti 
webinaarina järjestetyillä Puupäivillä pu-
hunut Mikkonen kannustaa alueita ja kun-
tia julkaisemaan omia tiekarttojaan tavoit-
teeseen pääsemiseksi.

Kestävän elvyttäisen loppuraportissa puu-
rakentamisen rahoittaminen mainitaan 
yhtenä keskeisistä toimenpiteistä. Saha-
tavaran vienti kärsii tällä hetkellä maa-
ilmantalouden epävarmuudesta. Vaik-
ka rakennusala on Euroopassa jo toipu-
nut kevään pahimmasta romahduksesta, 
on näkymien ennustaminen tällä hetkel-
lä vaikeaa.

Versowood Oy:n toimitusjohtaja Ville Kop-
ra on lisäksi huolissaan puukaupan suju-
misesta. Hänen mukaansa sahateollisuu-
della on merkittävä rooli vähähiilisessä 
tulevaisuudessa, mutta passiiviset met-
sänomistajat pitäisi saada aktivoitua, jot-
ta raaka-ainetta riittää myös tulevaisuu-
dessa.

- Puutavarakauppiaan näkökulmasta ku-
lunut vuosi on ollut unohtumaton, kuvai-
lee Puutoimi Oy:n kauppias Tapio Outi-
nen. Keväällä tuli äkkipysähdys, eikä tu-
levasta osattu sanoa yhtään mitään. Huh-
tikuussa kuitenkin alkoi yllättäen rytinä, 
kun ihmiset innostuivat remontoimaan 
kotejaan ja vapaa-ajan asuntojaan. Outi-
sen yritys oli myynyt kesää varten hanki-
tut varastot jo juhannukseen mennessä, 
eikä uutta tavaraa ollut helppo löytää. Ou-
tisen mukaan esimerkiksi kestopuun me-
nekki kasvoi lähes neljänneksellä ja läm-
pökäsitellyn viidenneksellä.

Puukerrostalojen 
osuus kasvaa

Uusien omakotitalojen rakentaminen on 
viime vuosina vähentynyt merkittävästi. 
Puun käytön lisääminen riippuukin paljon 
kerrostalorakentamisesta, vaikka omako-
titalotonttien kysyntä onkin viime aikoina 
kasvanut selvästi. Puukerrostalojen osuus 
kaikista kerrostaloista tulee seuraavan vii-
den vuoden aikana nousemaan neljästä 
prosentista kymmeneen, jopa viiteentois-
ta prosenttiin, ennustaa Pekka Pajakkala 
Forecom Oy:stä. Tilannetta kuitenkin vai-
keuttaa epävarmat näkymät. Esimerkiksi 
muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin on 
hidastunut merkittävästi. Pajakkala ei us-
ko, että tilanne palautuisi entiselleen aina-
kaan lähivuosina. Mutta vaikka uudistuo-
tannon tarve vähenisikin, tulee korjaus-
rakentaminen kasvamaan merkittävästi.

Uudisrakentamisesta 
hiilipiikki
Uudisrakentaminen aiheuttaa niin sano-
tun hiilipiikin, sillä rakentamisesta ja raa-
ka-aineiden valmistamisesta vapautuu 
aina hiilidioksidia. Granlund Consultingin 
selvityksen mukaan puurakenteisen ker-
rostalon hiilipiikki on 30 prosenttia mata-
lampi kuin betonirakenteisen. Vaikka hal-
lituksen tavoitteet puurakentamisen lisää-
miseksi toteutuisivat täysimääräisinä, ei 
se selvityksen mukaan aiheuta ongelmia 

puun riittävyydessä. Sahatavaran tuotan-
nosta määrä olisi ainoastaan neljä pro-
senttia ja metsiemme vuotuisesta kasvus-
ta prosentin

Elementti Sampo Oy:n myynti- ja kehitys-
johtaja Sampo Ylinen esitti ajatusleikin, 
jossa kaikki Suomen kerrostalot rakennet-
taisiin CLT-elementeistä. Ylisen laskelman 
mukaan se tarkoittaisi ainoastaan kahden 
keskisuuren sahan ja kolmen CLT-tehtaan 
vuosituotannon lisäystä. Elementtien tuo-
tantoon tarvittaisiin noin 30 tehdasta.

Ylisen mielestä tavoite olisi täysin saavu-
tettavissa, jopa suhteellisen helposti. Puu-
rakentamisen yhtenä esteenä on arkkiteh-
ti Jussi Palvan mielestä asenteet. Monet 
rakennushankkeet lähtevät sillä ajatuk-
sella, että rakennusmateriaalina käyte-
tään puuta. Jossain vaiheessa puu kui-
tenkin tippuu “säestävään rooliin”. Sam-
po Ylisen mukaan puuta vastustetaan 
vanhentuneen tiedon pohjalta. Useim-
piin puun käytön rakennusteknisiin kysy-
myksiin löytyy vastaus. Myös kustannus-
tasoa saadaan alas sitä mukaa, kun käyt-
tö lisääntyy.

- Isoin puurakentamisen edistystoimi on 
ostaa niitä puutaloja, Ylinen toteaa. Puu-
päivää vietettiin striimattuna etätilaisuu-
tena. Seuraavan Puupäivän on kaavailtu 
järjestettävän toukokuussa 2021.

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Oikarinen

Epävarmat näkymät 
leimasivat Puupäivää 2020

u  Puupäivä 2020 

Puutavarakauppiaan näkökulmasta kulu-
nut vuosi on ollut unohtumaton, kuvailee 

Puutoimi Oy:n kauppias Tapio Outinen.
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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

LÄMPIMIÄ VÄREITÄ 
ARKEEN JA JUHLAAN

HVL on Suomen suurin viiluarkkien valmistaja sekä merkittävä viilujen ja laminaattien maahantuoja. FSC-C122888

Riikka Orpana on valmistumassa puualan 
artesaaniksi Lahden Salpauksen koulu-
tuskeskuksesta. Orpana sanookin, ettei 
koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa jo-
tain uutta.
- Minä aloitin työelämän pankkimaailmas-
sa, jossa tein pitkän työrupeaman, hän 
kertoo. Pankkimaailma vei nuoren naisen 
aikanaan konttorinjohtajaksi Tammisaa-
reen. Siinä vaiheessa kovaksikin koke-
mansa bisnesmaailma alkoi kyllästyttä-
mään. Sattuma on sanellut sen jälkeen 
tämän rohkean ja ennakkoluulottoman 
naisen tietä ammatista toiseen. Lapsuu-
den haaveammatti toteutui Issikka tallin 
omistajana Uudessakylässä Nastolassa.
- Siellä vedin retkiä lähinnä yritysasiak-
kaille, Riikka Orpana toteaa. Yritysmaa-
ilmaan hän oli luonut hyvät suhteet jo 
pankkivuosinaan.
- Kaikki ammatit täydentävät loppuen lo-
puksi toisiaan, hän toteaa. Islanninhevos-

ten jälkeen hän heittäytyi täydellä tarmol-
laan luontaistuotteita ja lähiruokaa myy-
väksi yrittäjäksi ja myöhemmin Paavolan 
Citymarketin luomu- ja lähiruoka osaston 
rakentajaksi, sekä Life myymälän esimie-
heksi. Eikä hän kovin kaukana aihees-
ta ole uusimmassa aluevaltauksessaan, 
opiskellessaan artesaanipuusepäksi. Nyt 
hänen käsissään valmistuu mm. yrttite-
lineitä.

Puu materiaalina kiehtoo
Edellytykset ammattiin olivat kiinnostus 
puuesineiden muotoiluun ja puusepän-
töihin, 3-ulotteinen hahmottaminen, kä-
dentaidot muoto- ja tyylitaju, kokeilun-
halu ja luovuus. Riikka Orpana huomasi 
omaavansa edellä mainitut ominaisuudet. 
Jatkuva haku ja omassa kotikaupungis-
sa opiskelemisen mahdollisuus sai Riik-
ka Orpanan hakemaan koulutukseen, ei-
kä hän ole katunut päivääkään.

- Artesaanipuuseppä yhdistää perinteisen 
puusepäntaidon nykyaikaiseen 3D-mal-
lintamiseen ja tietokoneohjattuun puun-
työstöön, Riikka Orpana kertoo innostu-
neena. 
- Tämän voisi sanoa olevan modernia 
puusepänteollisuutta, sillä 3D-mallinnus 
yhdessä nykyaikaisten työstömenetelmien 
kanssa mahdollistaa uudenlaisten tuottei-
den muotoilun ja valmistuksen, hän esit-
telee. 
- Minulla on myös erinomaiset tuutorit, 
joiden ohjeilla, rohkaisulla ja tuella olen 
ryhtynyt luomaan omaa mallistoani, hän 
kehuu. Kotona on puualan ammattilainen 
puoliso Simo Kyllönen, koulussa opettaja 
Jyrki Taimisto ja yrittäjäyhteistyökumppa-
ni Heikki Saastamoinen.  Riikka Orpana 
ei aikaillut uuden bisneksen synnyttämis-
tä, tällä hetkellä Taika Innovations suun-
nittelee ja valmistaa kauniita käyttöön tar-
koitettuja puuesineitä, joita on nähtävä-
nä Pro Puun joulukuun myyntinäyttelys-
sä. Yrttiteline ja leikkuulautateline ovat 
kauniin yksinkertaisia käyttöesineitä, jot-
ka ovat syntyneet omasta ajatuksesta, mi-
kä auttaisi arjessa.
- Yrtit saa hienosti esiin, ja vaikka tarjoi-
lupöytään valmiina telineessä, hän esitte-
lee. Yrittäjänä Orpana uskoo paikallisuu-
teen ja yhteistyöhön. 
- Paikallisesti löytyvät yhteistyökumppa-
nit kuten Koskisen Oy vaneri, Osmo Color 
pintakäsittely, ER-Pahvityö pakkaukset, 
M&P-paino painotuotteet, Heikki Saasta-
moinen Heinolan vesileikkaus, Husulan 
puutarha sekä tietenkin oman kaupungin 
opiskelupaikka Salpaus.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Aikuisena artesaanipuusepäksi 
omassa kaupungissa
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HyvääJoulua

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

• Terät ja liimat
• Sähkötyökalut ja naulaimet
• Asennukset ja huolto
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suuden koneet ja laitteet
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• Asennukset ja huolto OULUN KONE JA TERÄ OY

HUONEKALU- JA PUUSEPÄN-
TEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE
Hautakorventie 5, 90620 OULU
Puh: 0400 890 070

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

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta 

Hyvää joulua ja 
menestystä vuodelle 2021

Kiitämme kuluneesta vuodesta,
toivotamme rauhallista joulunaikaa

ja menestystä vuodelle 2021

Kontiorannan entisellä varuskunta-alueella sijaitsevia Puuartistin 
verstastiloja laajenettiin edellisen kerran 2018. Nyt tulee 400 ne-
liötä lisää lämmintä tilaa sekä erillinen rakennus tukkien käsitte-
lyä varten. Lisäksi yhtiö rekrytoi kaksi uutta puuseppää. Tilaa ja 
työvoimaa tarvitaan entistä isompien ja erikoisempien puuinstal-
laatioiden valmistukseen ja raakapuun jalostamiseen juuri tietyn-
laiseksi materiaaliksi.   
Kontiorannan entisen varuskunnan 300-neliöinen viestivälineva-
rasto on kokenut melkoisen muodonmuutoksen: alunperin Puu-
artisti laajensi sitä rakentamalla viereen 280 neliötä lämmintä ti-
laa sekä 400 neliötä katostilaa vuonna 2018. Nyt katostila muu-
tetaan lämpimäksi työtilaksi, johon hankitaan uutta konekantaa 
ja saadaan tilaa isojen elementtien käsittelyyn. Myös lisätyövoi-
ma on tarpeen ja Puuartisti haluaakin palkata kaksi taitavaa puu-
seppää lisää. 
- Saimme juuri yrityksen historian isoimman projektin, juurakko-
saunan, maaliin Supercellillä. Siinä sataa juurakkoa pyöritelles-
sä tuumasimme, että lisätilaa ja -käsiä tarvitaan, jos tämän ko-
koluokan toteutuksia halutaan tehdä enemmän. Esimerkiksi seu-
raavaa saunatoteutusta varten revimme halki kokonaisia kuusi-
tukkeja, kertoo Puuartistin toimitusjohtaja ja luovajohtaja Miikka 
Kotilainen. 
Puuartisti tekee ainutkertaiset mittatilausprojektinsa yhä useam-
min juuri tietynlaisesta, projektia varta vasten kerätystä raakapuus-
ta, joten verstaan viereen rakennetaan myös uusi 500 neliön ka-
tos tukkien sahaamista ja varastoimista varten. Omalla tukkivan-
nesahalla voidaan sahata yli metrin halkaisijan puita ja puun kui-
vumista vauhditetaan kuivaamokontissa. 
- Pystymme näin hallitsemaan koko prosessin tuoreesta puusta 
valmiiseen installaatioon. Se avaa mahdollisuuksia vielä villim-
piin visioihin. 
Samalla Puuartisti panostaa ekologisuuteen verstaan kehityksessä. 
- Muutamme koko verstaan maalämmölle ja asennamme aurinko-
paneeleita. Muuta verstaan varustusta, kuten pyöräkuormaaja, on 
jo hankittukin puhtaampina ja hiljaisempina sähkökäyttöisinä ver-
sioina. Koska puu itsessään on ekologinen materiaali, pitää mieles-
täni myös sen käsittelyssä miettiä, mitä voisi tehdä vihreämmin.
Puuartisti valmistaa kalusteet ja sisustukset Tarinapuu-konsep-
tinsa mukaan puumateriaalista, jota on kerätty merkittävistä pai-
koista ja jonka tarina tulee osaksi lopullista toteutusta. Verstaan 
laajennus antaa lisää kapasiteettia kerätä, prosessoida ja jatkos-
sa myös esitellä erilaisia puumateriaaleja – vielä suunnittelupöy-
dällä olevan vierailukeskuksen myötä. 
Miikka Kotilainen

Puuartisti laajentaa ja palkkaa lisää työvoimaa 
– tilaa yhä isommille mittatilausprojekteille

Puuartistin edellisen laajennuksen, vuonna 2018, erikoisuus oli poikkeuksellisen 
suuret ikkunat, jotka tuovat luonnonvaloa koko vuoden työtiloihin.

Hyvää Joulua 
ja menestyksellistä 

Uutta Vuotta

Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
puh. 03-882 510
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Haapaveden Puukalusteen viisi vuotta 
kestäneet yrityksen omistuksen uudel-
leen järjestelyt on saatu päätökseen. Yh-
tiön omistajiin yli 30-vuotta kuulunut ja 
viimeiset kolme vuotta pääomistajana ol-
lut Esko Salmikangas on luopunut lopus-
takin omistuksestaan yhtiössä. Hän jätti 
samalla myös paikkansa yhtiön hallituk-
sessa. Osake-enemmistö yhtiössä on nyt 
siirtynyt toimitusjohtaja Kimmo Suvannol-
le ja ostopäällikkö Jukka Hyväriselle.

- Minä johdin yhtiötä 22 vuotta ja jäin 
pois yhtiön operatiivisesta toiminnasta 
28.2.2019. Jäin silloin vielä jatkamaan 
työtä hallituksessa ja toimin tämän vuo-
den syyskuun loppuun asti yhtiömme hal-
lituksen puheenjohtajana, Esko Salmikan-
gas kertoo.

Jukka Hyvärinen on aloittanut yhtiön pal-
veluksessa puuseppänä vuonna 1992, 
vuodesta 1998 alkaen hän on toimi-
nut projektivastaavana, ja vuoden 2018 
alusta ostopäällikkönä. Kimmo Suvan-
to on aloittanut kehitysinsinöörinä vuon-
na 2004, toimien vuodesta 2013 alkaen 
myyntipäällikkönä ja vuoden 2019 maa-
liskuun alusta yhtiön toimitusjohtajana. 
Koulutukseltaan Jukka Hyvärinen on puu-
teknikko ja Kimmo Suvanto tuotantotalou-
den insinööri.

Sukupolven vaihdos 
kannattaa tehdä maltilla

Operatiivisesta johdosta reilu vuosi sitten 

väistynyt Esko Salmikangas kertoo, että 
viimeisintä vaihetta sukupolvenvaihdos 
järjestelyissä on valmisteltu siitä lähtien, 
kun toinen pääomistaja Markku Sundman 
jäi pois yhtiöstä kolmisen vuotta sitten.

-  Silloin Jukka ja Kimmo ostivat siivun 
yrityksestä. Onneksi ei ollut kiire. Eläköi-
tyminen ja sukupolvenvaihdos yritykses-
sä vaatii aikaa. Se ei tapahdu vuodessa 
eikä kahdessa, hän huomauttaa. Mark-
ku Sundmanin osakkeet lunasti yhtiö, mi-
kä on hyvä vaihtoehto, kun yrityksen pää-
omistusta halutaan muuttaa. Kun toimin-
nassa oleva yhtiö lunastaa omia osakkei-
taan, ostajan ei tarvitse laitaa omaa rahaa 
kiinni yhtiöön. Lunastushinnan ratkaisee 
yhtiön osakkeiden arvo.

- Lunastushinta saadaan verottajan oh-
jeiden mukaisella laskentakaavalla, mis-
sä yhtiön substanssiarvo ja kolmen vuo-
den tuottoarvo lasketaan yhteen ja jae-
taan kahdella. 

Yrityksen substanssiarvo lasketaan yrityk-
sen varallisuuden perusteella. Substanssi-
arvo saadaan, kun yrityksen varoista vä-
hennetään yrityksen velat. Jos yrityksen 
velat ovat varoja suuremmat, pidetään yri-
tyksen substanssiarvona nollaa, ja velko-
jen varat ylittävä määrä otetaan huomioon 
käypää arvoa pienentävänä tekijänä.

Yrityksen varat ja velat määritetään vii-
meksi päättyneen tilikauden taseen mu-
kaan. Yrityksen varat ja velat arvostetaan 
niiden käypään arvoon. Yksittäisen varal-
lisuuserän käypä arvo määritetään joko 
tasearvon tai muun käytettävissä olevan 
tiedon perusteella.

Osakassopimus kannattaa 
tehdä huolella

Uusien osakkaiden kannattaa tehdä osa-
kassopimus. 

- Sitä suositellaan, mikäli uusia osakkaita 
on enemmän kuin kaksi, ja se kannattaa 
tehdä huolella, Salmikangas sanoo. Osa-
kassopimus ei ole millään tavalla pakolli-
nen asiakirja. Sopimus on vapaamuotoi-
nen ja osakassopimuksen osapuolina voi-
vat olla kaikki yhtiön osakkeenomistajat, 
tai vain osa heistä. Usein myös yhtiö on 
liittynyt osakassopimukseen. Osakeyhtiö-
laki sisältää säännöksiä yhtiöjärjestykses-

tä, muttei osakassopimuksesta. Osakas-
sopimuksiin sovelletaan lähtökohtaisesti 
yleisiä sopimusoikeudellisia säännöksiä ja 
periaatteita. Koska osakassopimus ei ole 
julkinen asiakirja, se sitoo lähtökohtaises-
ti vain sopimuksen osapuolia sopimusoi-
keudellisesti. 

Investoinneilla 
iskukykyiseksi

Yhtiö siirtyi uuteen vaiheeseen hyvässä ti-
lanteessa. Tähän syksyyn asti tilaukset ta-
kasivat täystyöllisyyden yhtiön 31 työnte-
kijälle, eikä erikoiskalustevalmistuksessa 
tilauskantaa yleensä tiedetäkään muuta-
maa kuukautta pitemmälle. Tarjouslas-
kennan osalta syksy on ollut kiireinen.

- Tällä hetkellä laskennassa on useampi 
iso sairaalakohde, toteutuminen riippuu 
varmasti paljon siitäkin, miten tämä koro-
na etenee, Kimmo Suvanto sanoo.

Puukalusteen liikevaihto oli toissa vuon-
na 6 miljoonaa ja viime vuonna 5,5, mil-
joonaa euroa. Tälle vuodelle tavoitellaan 
taas pientä kasvua ja 6 miljoonan euron 
liikevaihtoa.

- Puukalusteella olemme toteuttaneet pa-
rin vuoden aikana reilun 1,5 miljoonan 
euron investoinnit. Hallia on laajennet-
tu sekä konekantaa ja ohjelmistoa uusit-
tu, Esko Salmikangas sanoo. Salmikan-
gas kertoo myös, että investoinnit liittyi-
vät omistusjärjestelyyn. 

Haapaveden Puukaluste on Suomen suu-
rimpia erikoiskalustevalmistajia. Sillä ei 
ole yhtään omaa tuotetta, vaan se kil-
pailee erilaisten rakennusprojektien, eri-
tyisesti koulujen, sairaaloitten ja terve-
yskeskusten, päiväkotien ja palvelutalo-

Haapaveden Puukalusteessa 
vanhat tekijät uusina yrittäjinä

”Yrityksen substanssiar-
vo tarkoittaa netto-
arvoa, joka saadaan 

vähentämällä yrityksen 
varoista sen velat. 

Substanssiarvo laske-
taan käyttäen omaisuu-

den käypiä arvoja.”

Esko Salmikangas.
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jen kalustamisurakoista. Tämän tapaisis-
sa kohteissa Puukalusteen konekannasta 
saadaan parhaiten hyöty irti.

Kimmo Suvanto toteaa, että nyt rakenta-
misessa on ollut huippukausi, mutta en-
nustaa ettei hyvä tilanne jatku loputto-
miin.

- Julkisella puolella myönnettyjen raken-
nuslupien määrä ei ole pudonnut, mutta 

on eri asia, aloitetaanko kaikki projektit, 
Suvanto pohtii.

- Kunnilla ja kaupungeilla on kyllä tarpei-
ta, mutta esimerkiksi sote-ratkaisun viipy-
minen voi lykätä terveyskeskusten sanee-
rauksia. Niitä ei käynnistetä, kun ei tiedä, 
kuka ne lopulta omistaa.

Teksti: Tuula Uitto
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Hyvää
Joulua!Alihankkija-

rekisteri

Haapaveden Puukalusteen uudet omistajat Juho Salmikangas, Kimmo Suvanto ja Matias 
Salmikangas.

Haapaveden Puukaluste Oy 
työllistää Haapaveden teh-
taalla 32 henkilöä ja on yksi 
Suomen johtavista erikois-
kalusteiden valmistajista. 
Liikevaihto viime tilikaudella 
oli 5,5 milj. € . Viimeisten vuo-
sien aikana yhtiössä on tehty 
1,5 milj. € investoinnit tuo-
tantotilojen laajennukseen 
sekä ohjelmisto- ja konein-
vestointeihin. Investoinneilla 
parannettiin merkittävästi 
toiminnan tehokkuutta ja kil-
pailukykyä.

Yhtiöstä omistaa nyt enem-
mistön Kimmo Suvanto ja Juk-
ka Hyvärinen. Loppu omistus 
jakautuu Esko Salmikankaan 
poikien Juho ja Matias Salmi-
kankaan kesken.
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Ovi-Hollolan perustajan Erkki Piirosen tai-
val puusepäksi alkoi 17-vuotiaana hänen 
veljensä perustamassa puusepänvers-
taassa. Jo tuolloin taitavien käsien työn 
tulos tuotti ikkunoita, ovia ja niitä Erkki 
Piirosen kuuluisia tiskipöytiä, joista osa 
on vieläkin käytössä.

- Jatkoimme veljeni puusepänverstaassa, 
kun valmistuin Joensuun ammattikoulus-
ta puusepäksi vuonna 1961, Erkki Pii-
ronen muistelee. Tehdas tuotti tuolloin 
puusta kaikkea, mitä asiakkaat halusi-
vat. Muutto Lahteen isommille markki-
noille tuli eteen viisi vuotta myöhemmin.

- Lahti tunnettiin tuolloin puuseppien kau-
punkina ja minäkin sain heti töitä Sotkalta 
kokoonpanopuuseppänä, hän jatkaa. Sa-
maan aikaan Piironen kouluttautui lisää ja 
työpaikka vaihtuu ISKU Oy:lle. 

- Valmistuin työteknikoksi vuonna 1971 
ja siirryin työntutkijaksi, tuotantosuunnit-
telijaksi sekä työnjohtotehtäviin, Piironen 
kertoo. Hän toimi tuolloin ”pelättynä” kel-
lokallena.

- Nähdäksemme, kuinka paljon aikaa ku-
lui, kunkin työn tekemiseen, kellotin tuol-
loin sekunninsadasosan tarkkuudella ih-
misten tekemiä töitä, Piironen nauraa. 

- Voitte vain kuvitella, miten pidetty työ se 
oli, hän sanoo. Tänä päivänä digitalisoi-

tuneet koneet hoitavat tämän valvonnan 
ihan huomaamatta. Yrittäjä Erkki Piiro-
sesta tuli 1978, kun hän oli perustamassa 
Selänpuu -yritystä, joka valmisti erilaisia 
kalusteita sekä kalusteiden ovia. Ovi-Hol-
lolassa tänäkin päivänä tuotannossa ole-
vat säleovet tulivat tutuksi jo Heimo Salo 
-yrityksessä 1980-luvulla. Vuonna 1990 
lähtien yritys on toiminut perheyritykse-
nä Ovi-Hollola.

 - Ovi-Hollolan toimintaa on aina leiman-
nut jatkuva kehitystyö. Se toteutetaan uu-
sien tekniikoiden ja tuotteiden jatkuvana 
kehityksenä, Piironen sanoo. Hän toteaa 
myös, että parhain ja moderneinkaan eri-
koispuristin ei täytä tehtäväänsä, jos sen 
valmistama tuotanto ei miellytä asiakkai-
ta.

- Vain asiakkaiden tarpeiden tarkka kuun-
teleminen takaa hyvän ja menestyksek-
kään tuotannon, hän sanoo.

Kehittymisen vuodet
Perinteinen puusepän työ muuttui 
1970-luvulla, jolloin monista puusepis-
tä tuli yhä enemmän teollisuuspuusep-
piä, sillä työskentelyssä hyödynnetään 
automaatiota ja tietotekniikkaa.  Piiro-
nen muistelee, että 1970-luvulla puuse-
pänyrityksiin tulivat hiontakoneet ja -te-
rät, kovapalasirkkelit ja 1980-luvulla yhä 
lisääntyvä ATK-automaation hyödyntämi-
nen.

- Meillä investoitiin samaan tahtiin. En-
simmäinen CNC-työstökone tuli meille 
1997–98 vaihteessa, hän muistelee. En-
simmäisiä CNC-koneita taisi tulla jo 1993 
Puu Martille Kuhmoisiin, hän pohtii.

Ovi-Hollolaan tehtiin mittavat investoin-
nit 1980-luvun ja 1990-luvun vaihtees-
sa, kun yritys laajeni rakentamalla oman 
maalaamon. 1990-luvun lamasta Piiro-
nen sanoo Ovi-Hollolan selvinneen teke-
mällä pienempiä eriä kalusteovia mittati-
lausten mukaan.

- Kyllä kai meillä on tehty toistamiljoonaa 
ovea kaiken kaikkiaan, hän naurahtaa.  
Kun ovituotanto alkoi hiipumaan, Ovi-Hol-
lola ryhtyi tekemään höylättyjä puulistoja.

- Tuolloin meille palkattiin Osmo Karjalai-
nen, josta tuli myös osakas, Piironen sa-
noo. Yrityksen toimintaa jatkoi Erkki Piiro-
sen poika Matti Piironen vuodesta 1998. 

Vuonna 2011 Puuantin liiketoiminta 
höylättyihin listoihin, erikoishöyläyksiin ja 
puuaihioihin liitetiin Ovi-Hollolaan, mikä 
toi liikevaihtoa mittavasti lisää. Samaan 
aikaan investoitiin uuteen 5-akseliseen 
CNC-listoituskoneeseen, leveämpään hi-
omakoneeseen ja pöytäsirkkeliin.  Tällä 
hetkellä alihankintatyöt ovat mittava osa 
Ovi-Hollolan liiketoimintaa.

- Ovi-Hollola palvelee puuseppiä ja ka-
lustevalmistajia heidän erilaisissa projek-
teissansa. Nykyaikaisilla työstökoneilla 
voimme valmistaa joustavasti tarvittavat 
komponentit, Erkki Piironen sanoo. Lo-
pullisesti Erkki Piirosen historia Ovi-Hol-
lolassa päättyi, kun Ovi-Hollola myi liike-
toimintansa Novo Wood Groupille ensim-
mäinen syyskuuta tänä vuonna. Erkki Pii-
ronen on tyytyväinen yrityksen jatkumoon 
toisen perheyrityksen hoivissa. Poika Mat-
ti Piironen ei halunnut jatkaa enää yhtiön 
palveluksessa. On aika katsoa eteenpäin 
uusin suunnitelmin, sekä isän että pojan.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto 

Erkki Piiroinen sai 5.7.1974 työntekijöiltä 
lahjaksi piirustuksen, jossa muistutettiin 
”kello-kallen” ajjoista. Sekä vielä toimiva 

kello, jolla työaikaa mitattiin.

Teknistä käsityötaitoa 
tarvitaan aina

u  Eläkeellä Erkki Piironen

Erkki Piironen tyytyväisenä Ovi-Hollolan 
tehtaalla päivänä, jolloin yrityksen omistus oli 
siirtynyt Novo Woodin yrittäjille. 
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Pyhäjärveläisen Kalevi Kekäläisen yrityk-
sen nimi Pyhäjärven Puunikkari, ei anna 
täyttä kuvaa siitä, mitä jo vuodesta 1984 
lähtien puutöitä tehnyt Kekäläinen osaa. 
Se on paljon muutakin kuin nikkaroin-
tia. Pyhäjärvellä sijaitseva verstas/myy-
mälä pullistelee mitä upeampia töitä pie-
nesineistä huonekaluihin. Upein on var-
maan suomen suurin kuusenjuuripahka, 
josta Kekäläinen on tehnyt hulppean baa-
rikaappi-pöytäkokonaisuuden.

Puutyöt ovat aina kiinnostaneet Kekäläis-
tä. Konepuusepän koulutuksella hän te-
ki töitä jonkin vuoden, mutta se ei osoit-
tautunut miehelle työksi, jota hän halusi 
tehdä. Pyhäjärvelle Kalevin ja hänen vai-
monsa Jennyn toi alkuun työt Outokum-
mun Pyhäjärven kaivoksella. Samaan ai-
kaan he rakensivat talon ja sen kylkeen 
autotallin, josta tulikin pian puutöitä ilta-
puhteena tekevän Kalevin verstas.

- Aloitin tekemään puutöitä sivutöinä, 
mutta kun illat alkoivat venymään, oli 
pakko tehdä valinta, Kalevi Kekäläinen 
kertoo. Täysipäivä kaivoksella ja toinen 
verstaalla ei ollut pitemmän päälle järke-
vää, joten neljän vuoden jälkeen valinta 
oli selvä.

- Puutöitä ja tilauksia oli loppuen lopuksi 
niin paljon, että uskalsin jättää päivätyö-
ni, hän sanoo, eikä ole katunut. 

Töistä 60–70 prosenttia on tilaustöitä, lo-
pun aikaa Kalevi on kasvattanut myymä-
lävalikoimaa.

- Myymälä tuotteiden kanssa on kierret-
ty paljon messuja, josta olemme saaneet 
hyviä kontakteja ja tilaustöitä. Ne täy-
dentävät loistavasti toisiaan, hän jatkaa. 
Verstaassa tekee töitä myös vaimo Jenny. 
Omia töitään Kalevi myi myös kiertämäl-
lä maakunnassa paljon. 

- Vuodet 1980–1990 olivat hurjia vuo-
sia. Myyntitapahtumia oli paljon ja tuot-
teet menivät kaupaksi, hän muistelee. 
Puunikkari on muun muassa valmistanut 
MTK:lle puisia seinäkelloja vuosia. Tilaus-
töitä oli usein vuodeksi eteenpäin, kun nii-
tä tänä päivänä on noin 2–3 kuukaudek-
si, tosin messuilla käynti on jäänyt huo-
mattavasti vähemmälle, joka vaikuttaa ti-
lauskantaan.

Materiaalista ei pulaa
Vuonna 1991 rakennettiin lisää verstas-
tilaa ja samalla Kalevi Kekäläinen alkoi 
käyttämään materiaalina pahkaa ja keloa.

- Pahka ei ole ihan hätäisempien ihmisten 
hommaa. Pahkan työstämiseen ja kuivaa-
miseen menee vuosia, hän kertoo. Mate-
riaalista ei ole pulaa. Tällä hetkellä varas-
tot pullistelevat materiaalia, jota hän on 
hankkinut metsäyhtiöiltä, metsänomista-
jilta sekä muun muassa perikunnilta.

- On paljon kotinikkareita, joilla on ollut 
paljon materiaalia. Kun tekijä menehtyy, 
perikunta kauppaa materiaalit eteenpäin, 
mikä on hyvä asia.  Näissä materiaaleis-
sa, kun ei ole parasta ennen päiväystä, 
Kalevi tuumaa. Pahkasta tehdyillä tuot-
teilla on kapea ostajakunta, vaikka asiak-
kaita löytyykin ympäri suomea niin Hel-

singistä kuin Kittilästäkin. Suurin osa 
pahka- ja kelotuotteista menee mökeil-
le, johon ne materiaalinsa puolesta hy-
vin sopivatkin.

- On tässä oma vapaus tehdä ja tällä työl-
lä on elätetty kaksi lasta ja vaimo, joka on 
mukana yrityksessä, kertoo, nyt jo eläke-
päiväikäinen Kalevi.

- Kyllähän tässä jo lopulliselle eläkkeel-
le voisi jäädä, mutta veri vetää verstaal-
le, hän sanoo. Samalla etsinnässä on jat-
kaja työlle.

- Kyllä tässä tekevälle olisi työtä, raaka-ai-
netta on pitkäsi aikaa, hän sanoo ja te-
kemisessä Kalevi lupaa olla tukena tar-
vittaessa.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Taitavan puunikkarin pajassa 
puu muuttuu moneksi
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Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsi Iskun Vuo-
den Sisälogistiikka -palkinnolla 29.10.2020. Isku voitti palkin-
non mittavan tehdasinvestoinnin myötä, kun Isku keskitti kaiken 
tuotantonsa Lahteen ja investoi 30 miljoonaa euroa tehtaan mo-
dernisointiin, logistiikkaan, laatuun ja energian säästöön työer-
gonomiaa unohtamatta. 

Vuoden Sisälogistiikka -palkinto myönnetään LOGYn Sisälogis-
tiikkafoorumin esityksestä sisälogistiikan alueella ansioituneelle 
yritykselle tai erinomaiselle hankkeelle. Palkintojen saajista päät-
tää LOGY ry:n hallitus LOGYn Palkintovaliokunnan esityksestä. 

Vuoden 2020 Sisälogistiikka -palkinto annetaan Iskun mittaval-
le tehdashankkeelle, jossa isoimpia muutoksia olivat siirtyminen 
varasto-ohjautuvasta valmistuksesta asiakasohjautuvaan valmis-
tukseen, materiaalihallinta, josta yhtenä esimerkkinä sisälogis-
tiikan ja keskusvaraston perustaminen ja ylösajo, digitalisaation 
mahdollisuuksien hyödyntäminen, moderni teknologia, uudet in-
novaatiot, työturvallisuus ja tietysti vanhan kiinteistön päivittä-
minen vastaamaan nykypäivän tarpeita ja vaatimuksia. 

 Kaikki nämä muutokset ajoivat kohti kustannustehokkaampaa 
sekä toimintavarmempaa tehdasta. Isku ansaitsee palkinnon 
muutoksen läpiviennistä linjavarastoista sisälogistiikkaan ja sii-
tä oivalluksesta, että sisälogistiikka on koko tehtaan ja operaa-
tion sydän. Hankkeen avulla tuottavuus on parantunut selkeäs-
ti, toimitusvarmuus noussut merkittävästi sekä trukkien määrää 
on saatu pudotettua radikaalisti.

- Olemme erittäin otettuja tästä palkinnosta. Olemme saaneet 
mittavan investoinnin Lahden tehtaaseemme valmiiksi ja sisä-
logistiikka on valtavan tärkeä osa hankettamme. Olemme inves-
toineet tuotannon modernisointiin, jotta pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme entistäkin korkealaatuisempia tuotteita sekä täs-
mälliset toimitukset. Tahtotilamme on kehittää kalusteteollisuu-
den kilpailukykyä ja osaamista sekä käyttää kotimaisia raaka-ai-
neita myös tulevaisuudessa, Iskun toimitusjohtaja Arto Tiitinen 
kertoo.  

Iskulle Vuoden 
Sisälogistiikka -palkinto

Isku on suomalainen Eino Vikströmin vuonna 1928 Lah-
teen perustama perheyritys. Iskun tuotteet ja palvelut 
ovat tunnettuja korkeasta laadustaan. Isku suunnittelee, 
valmistaa ja markkinoi kalusteita, palveluita sekä koko-
naisvaltaisia sisustusratkaisuja koteihin ja kaikkiin julki-
siin tiloihin, kouluihin, toimistoihin ja terveydenhuoltoon. 
Suomessa Isku toimii omien myynti- ja palvelukeskusten 
kautta. Kotimaan kattavan palveluverkoston lisäksi Isku 
toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Ranskassa, Puolassa, Ka-
zakstanissa, Venäjällä, Lähi-idässä sekä toteuttaa projek-
teja ympäri maailmaa. Isku on keskittänyt koko tuotannon 
Lahteen. Isku on sertifioinut laatu-, ympäristö ja turvalli-
suusjärjestelmänsä ja ne ovat ISO 9001-, ISO 14001- ja OH-
SAS 18001-standardien mukaiset. Lisäksi Iskulla on oman 
tuotannon kattava PEFC (CoC) järjestelmä eli kaiken Iskun 
käyttämän puun alkuperä on tunnettua ja kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mu-
kaan tuotettua.
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Luonnonmateriaalien käyttö mielikuvituk-
sellisina yhdisteinä ovat aina olleet tunnus-
omaisia Hartmanin teoksille. Sieltä löytyy 
jopa omalta kotipihalta poimittuja, oksia, 
risuja sekä ruohonkorsia. Tärkeä materi-
aali hänelle olivat vanhat hirret, joista hän 
löysi omalle uralleen päämateriaalin Ate-
neumin opinnot päätettyään 1950 -luvul-
la. Osittain purettu puutalo hirsiseinineen 
kotikaupungissa Turussa antoi keramiik-
kalinjan suorittaneelle nuorelle miehelle 
ahaa-elämyksen ”tämä on minun materi-
aalini”.

Taitelijalle erittäin rakas luovuuden kehto 
oli mökki Nauvon saaristossa. Siellä hän 
saattoi viihtyä aikaisesta keväästä myöhäi-
seen syksyyn. Mökin rannasta löytyi ide-
oita ja materiaaleja käyttöön. Sieltä löytyi 
kaisloja ynnä muita rannan kasveja puhu-
mattakaan saaren rantaan ajautuneesta, 
meriveden ja kivin hiomasta puutavaras-
ta. Vaikka Hartman loi loppuun asti lähes 
joka päivä, heikentyvä terveys pakotti hä-
net luopumaan hirsien veistämisestä. Ti-
lalle tuli maalauksia ja sekatekniikkatöitä.

Pro Puussa ollut kuvanveistäjän 90 –vuo-
tissyntymäpäivän muistonäyttely esitteli 
yleisölle tämän maalauksia kuten Musta-
kari, Pöytäkestit ja pienimuotoisia piirrok-
sia, Nagu-sarjan, kodin keittiön katosta lai-
nassa olevan upean suuren valkoisen Ok-
sarakenne-työn.

Näyttelyyn oli valittu teoksia kotoa ja työ-
huoneelta, tekijälle tärkeitä veistoksia ja 
maalauksia, jotka eivät ole aikaisemmin 
olleet esillä tai näyttelyissä muualla. Pää-
paino on 2000-luvun töissä. Työt valittiin 
yhdessä gallerian väen ja Pirkko Hartma-
nin kanssa. Monet teokset yllättivät myös 
hänet.

- Nämä löytyivät laatikosta, enkä ole näi-
tä ennen nähnyt, hän sanoo esitellessään 
masoniittilevylle maalattuja teoksia. Atel-
jee-työhuoneen työpöydän alta löytyivät 
myös näyttelyssä olleet maalaukset, jot-
ka oli käännetty rullalle. Mustakari ja Pöy-
täkestit ovat muun muassa näitä teoksia.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Mauno Hartman vielä kerran

Ennen näkemätöntä -näyttely Lahden Pro Puussa

Hyvää joulua ja onnellista 
uutta vuotta 2021!
www.rehau.fi
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Pro Puu esitteli marraskuussa hollolalaisen, kolme vuotta sitten kuol-
leen kuvataiteilija Mauno Hartmanin jäämistöstä maalauksia ja veis-
toksia, joita ei aiemmin ole näytetty yleisölle. Hänen puolisonsa Pirk-
ko Hartman valitsi näyttelyssä esillä olleet teokset yhdessä Pro Puun 
gallerian väen kanssa ateljeekodin työhuoneelta ja kotoa. 

Kuvanveistäjä, professori Mauno 
Hartman kuoli vuonna 2017 87 
vuoden ikäisenä. Mauno Hartman 
syntyi Turussa ja opiskeli 1950-lu-
vulla Ateneumissa sekä Perugian 
ja Venetsian taideakatemioissa 
Italiassa. Hän tuli tunnetuksi suu-
rista hirsirakennelmistaan, joita 
hän teki purettujen rakennusten 
hirsistä moottorisahan ja kirveen 
avulla. Hartmanin suurin puuveis-
tos, 18,5 metriä korkea Stockhim-
mel, on Volvon pääkonttorissa 
Göteborgissa. Hänen töitään on 
kaikissa merkittävissä Suomen 
taidekokoelmissa, mutta hirret 
ovat yleensä painaneet enemmän. 

Kodin keittiön katosta lainassa oleva upea 
suuri valkoinen Oksarakenne-työ.
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Kalustekomponentteja maahantuova La-
pinjärven suurin yritys ja työnantaja Car-
lo Casagrande & Co. (CC) on yritys, joka 
pystyy toimittamaan asiakkailleen kaikki 
komponentit keittiöön ja kylpyhuoneeseen 
ovista ja tasoista saranoihin, koneisiin ja 
altaisiin sekä kaikki liukuovikomponentit. 
Asiakkaat tarkoittavat teollisuutta ja pie-
nempiä yrityksiä, sillä suoraa kuluttaja-
myyntiä ei ole. Yritys tuo maahan myös 
elektroniikkakomponentteja.

Mittakaavasta kertoo, että yritys on toi-
mittanut pari miljoonaa kappaletta Iris-ni-
misiä maan myydyimpiä keittiökaappien 
ovia. Vuosittain Kolhosta lähtee noin 100 
kilometriä keittiötasoa.  Osa asiakkaista 
haluaa komponentit valmiiksi koottuina, 
toiset osina. Komponentteja tuodaan eri 
puolilta Eurooppaa, Etelä-Amerikasta ja 
Aasiasta pitkäaikaisilta päämiehiltä.

Ympäristöystävällisiä tuotteita

Kalusteovet
Ympäristöasiat, eettisyys ja vihreät arvot 
kuvaavat Carlo Casagranden tämän syk-
syn linjaa, sillä yritys on ottanut ison as-
keleen vihreämpien tuotteiden toimitta-
miseen.

- Yhteistyömme Eu-
roopan suurimman 
ko r kea l aa t u i s t en 
maalattujen ovien 
valmistajan SACAn 
kanssa jatkuu uudel-
la Green-linjalla, ker-
too kaupallinen joh-
taja Micaela Anders-
son-Rosa. SACA keskittyy etsimään ja ke-
hittämään uusia ratkaisuja elämänlaadun 
parantamiseksi ja on ensimmäinen ulko-
maalainen yritys, joka on saanut Pohjois-
maisen Joutsenmerkki-sertifikaatin. 

- SACA on kehittänyt innovatiivisen tavan 
pinnoittaa tuotteensa, hyödyntäen poh-
ja- ja viimeistelymaalauksessa vesipoh-
jaista, ympäristöystävällistä maalia. Näin 
pinnoiteisiin on saatu aikaan todella al-
hainen VOC-päästötaso, Micaela Anders-

son-Rosa esittelee. 

Toinen Green tuote on ILCAM, joka on 
taas maailman suurin korkealaatuisten 
kalusteovien valmistaja.

- Yritys on työskennellyt erityisesti viimei-
sen vuoden aikana rakentamalla kumppa-
nuuksia ja yhteistyötä toimittajien kanssa, 

jotka toimittavat heille raaka-aineet, jot-
ka perustuvat kierrätysmateriaaleihin. Esi-
merkkinä: lastulevy, MDF-levy, PET-kalvo 
ja ABS-PP reunanauha. 

Komposiittilaatat
Lisäksi tuoterepertuaariin on tullut PLA-
DOS komposiittialtaat, jotka puhdistavat 
ilmaa keittiössä!

- Aktiivinen aine Ariapura tehoaa kolmel-
la tavalla, sillä se on sisäilmaa puhdista-
va, antibakteerinen ja itsepuhdistuva, An-
dersson-Rosa esittelee. Plados komposiit-
tialtaissa on uudenlaista patentoitua ma-
teriaalitekniikkaa. 

- Innovatiivisessa allasmateriaalissa ole-

vat titaanidioksidin nanopartikkelit akti-
voivat prosessin, joka jäljittelee luonnon-
mukaista puiden fotosynteesiä, Anders-
son-Rosa jatkaa. Prosessi muuntaa muun 
muassa altaan pinnassa olevat orgaaniset 
ja epäorgaaniset epäpuhtaudet vaaratto-
miksi mineraalisuoloiksi.

Työtasot

- Yhdistämällä edistynyttä suunnittelua 
ja älykkäitä valmistusprosesseja on DEK-
KER pystynyt tuottamaan vääntymättö-
miä, ympäristöystävällisiä, kevyitä ja lu-
jia työtasoja useisiin sovelluksiin, An-
dersson-Rosa luettelee. Kyseessä on uusi 
korkealaatuinen materiaali, joka on 100 
prosenttisesti kierrätettävästä materiaalis-
ta, ja yhtä kova ja kestävä kuin kivi. Lisäk-
si materiaali on kevyt käsitellä ja asentaa.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Carlo Casagrande

Carlo Casagarnde Green

Kestävää kehitystä, 
joka täyttää nykyajan tarpeet

u  Uutta
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Carlo Casagrande  &  Co Oy on 
kotimainen maahantuontiin ja 
tukkukauppaan erikoistunut per-
heyritys. Jo neljännessä polvessa 
toimiva yhtiö on perustettu vuon-
na 1959. Toiminta-ajatuksena on 
tarjota asiakkaille johtavaa laatua 
ja toimivuutta, jotka ovat nykyai-
kaisen tuotannon keskeisiä me-
nestystekijöitä.

Casagrande-yritysryhmän liike-
vaihto on lähes 30 miljoonaa 
euroa ja se työllistää 60 henkeä, 
joista noin puolet Lapinjärvellä. 
Yrityksellä on kunnassa kaksi kiin-
teistöä, joissa on hallipinta-alaa 
noin 13 000 neliötä. Lisäksi käy-
tössä on 10 000 neliötä Kolhossa, 
Mänttä-Vilppulan kaupungissa.

www.erpahvityo.fi
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SCM group sai innovaatiopalkinnon 57:llä 
kansainvälisen kaupan innovaatiomes-
suilla Milanossa. Palkinto myönnettiin 
SCM:n ja CMS:n  työstökoneisiin liitettä-
västä digitaalisten palvelujen ohjelmas-
ta. SCM:n koneilla työstetään puuta, se-
kä puumaisia materiaaleja ja vastaavasti 
CMS:n työstökoneilla muovia, komposiit-
teja, marmoria, lasia ja metalleja. Nämä 
palvelut tekevät SCM Group:n teknolo-
gioista merkittävästi tehokkaampia, älyk-
käämpiä ja ennen kaikkea yhteensopivia 
toisiinsa.

SCM ja CMS, ovat SCM Groupin konesar-
jan brändejä, jotka asettavat riman muille 
valmistajille. Tämä kaksikko oli avainpe-
lureina 57:llä vuosittaisessa Smau inno-
vaatiomessutapahtumassa, joka pidettiin 
20. ja 21. lokakuuta. SMAU Innovaatio 
- palkinnon vastaanotti yhtiön puolesta 
SCM Group:n pääjohtaja Marco Manci-
ni. Palkinto jaettiin SMAU livetapahtu-
massa, jossa se esiteltiin aiheella “inte-
groitujen sekä digitaalisten tuotantojär-
jestelmien että prosessien yhdistämisel-
lä: tehtaat muuttuvat älykkäiksi”

Nämä digitaaliset palvelut sekä IoT-jär-
jestelmät (Internet of Things), kuvantavat 
loppuasiakkaiden tehtaat, niin kalustete-
ollisuudesta rakennusteollisuuteen, auto-
teollisuudesta avaruuteen kuin laivateol-
lisuudesta muoviteollisuuteenkin, ja pa-

rantaen näiden tehokkuutta ja tuottavuut-
ta. SCM Group:n havainnollinen esitys 
Smau:ssa oli selkeä ja hieno innovaatio, 
ja tästä syystä se myös palkittiin. 

- Se oli näyttävä esimerkki siitä, kuinka 
samat teolliset laitteet muuttuvat “pelkis-
tä mekaanisista yksittäisistä osista” hy-
vin älykkäiksi, yhteen liitetyiksi laitteik-
si, jotka integroituina muodostavat koko 
tehtaan linjassa Industry 4.0 vaatimus-
ten kanssa. Näin ollen, kun anturit ovat 
saaneet kaiken tarvitsemansa informaati-
on koneen, tai koneiden toiminnasta, nä-
mä tiedot välitetään ja integroidaan ver-
kon kautta loppuasiakkaan määrittämiin 
palveluihin, todetaan perusteluissa.

Jatkuva monitorointi ja analysointi koneen 
tilasta ja suorituskyvystä on nyt mahdol-
lista milloin vain, ja missä vain. Se mah-
dollistaa välittömän vuorovaikutuksen ja 
tiedon jakamisen asiakkaan ja teknisen 
tuen välillä, jopa etäyhteydellä. Ongel-
mien reaaliaikainen identifiointi lyhentää 
olennaisesti ongelmien ratkaisemiseen 
vaadittavaa aikaa, ja vastaavasti tuotta-
vuuden monitoroinnilla voidaan tiettyjä 
ongelmia ehkäistä myös ennalta. Tämän 
mahdollistaa SCM:n kehittämät “Maest-
ro Connect” IoT ja “CMS Connect” ohjel-
mistoalustat, jotka mahdollistavat asiak-
kaan mahdollisimman tehokkaan ja tuot-
tavan työskentelyn. 

- Innovaatiot, digitalisointi ja asiakkaan 
tukipalvelut ovat ne avaintekijät, jotka 
ovat SCM Group:n ja erityisesti SCM:n ja 
CMS:n divisioonien, menestyksen takana, 
pääjohtaja Marco Mancini kertoo. 

”SMAU – innovaatiopalkinto” 
SCM Group:lle

SCM Group on kan-
sainvälinen tekno-
logiajohtaja tek-
nologioille, joilla 
työstetään hyvin 
laaja kirjo eri mate-
riaaleja ja teollisia 
komponentteja. 

Ympäri maailman, SCM 
Group:n yritykset toimi-
vat erittäin luotettavina 
kumppaneina johtaville 
teollisuuden haaroille eri 
tuotesektoreilla, niin kalus-
teteollisuudesta rakennus-
teollisuuteen, autoteolli-
suudesta avaruuteen kuin 
laivateollisuudesta muovi-
teollisuuteenkin. SCM Group 
koordinoi, tukee ja kehittää 
kolmea erittäin kehittynyttä 
tuotantolaitosta Italiassa. 
Sen liikevaihto on yli 700 
miljoonaa euroa ja sen pal-
veluksessa on lähes 4000 
henkilöä sekä se toimii kaikil-
la viidellä mantereella.  SCM 
Groupin Suomen edustus on 
Innomac Oy:llä  Turussa.

Kuvassa vasemmalta:
SCM Groupin toimitusjohtaja 
Marco Mancini, 
Smau:n presidentti 
Pierantonio Macola, 
sekä toimittaja Simona Regina 
Radio Rai.
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My Town! -hankkeessa kehitetään hiili-
neutraali asuinalue (22.000 k-m2) Tuu-
sulan Rykmentinpuistoon tämänvuotisen 
asuntomessualueen viereen. Alueelle voi-
daan rakentaa koti noin 250 perheelle.

Tämän vuoden lopussa päättyvässä hank-
keen ensimmäisessä vaiheessa on lasket-
tu alueen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki 
yhteensä 13 erityyppisen kohteen avulla. 

- My Town! -hankkeen tulokset osoitta-
vat, että tiivis kaupunkimainen hiilineut-
raali rakentaminen on mahdollista jo ny-
kyisillä tekniikoilla ilman, että asukkaiden 
tarvitsee maksaa asumisestaan nykyistä 
enemmän tai sitoutua johonkin mistä on 
ylimääräistä vaivaa, sanoo projektinjohta-
ja, Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Seppo Romppainen.

- Hiilineutraaliuteen ei päästä energiate-
hokkuutta lisäämällä, vaan uusiutuvilla ja 
kierrätettävillä rakennusmateriaaleilla se-
kä uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä. 
Rakennusten energiatehokkuuden nos-
taminen nykyisestä tasosta johtaa usein 
vain monimutkaisiin ratkaisuihin, jotka 
kasvattavat rakennusvaiheen hiilipiikkiä 
ja kustannuksia, toteaa Romppainen.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleilla 
energiatehokkuusmääräyksillä rakennet-
taessa rakennusmateriaalien valmistus 
ja rakentaminen tuottaa yli puolet asuin-

rakennuksen elinkaaren aikaisesta hiili-
jalanjäljestä jo ennen kuin rakennus on 
otettu käyttöön.

- Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvillä 
toimenpiteillä on jo kiire. Olisiko nyt ai-
ka kiinnittää huomiota entistä enemmän 
rakennuksen elinkaaren alkuvaiheeseen, 
jolloin vaikutukset saadaan heti eikä 50 
vuoden aikana, kysyy Romppainen.

My Town! -hankkeessa on laskettu, että 
hirsirakennuksen rakentamisvaiheen hiili-
piikki on yli 30 prosenttia pienempi ja il-
mastohyödyt yli 6 kertaa paremmat kuin 
vastaavalla betonitalolla.

Hirsitalojen vientiin uusia 
mahdollisuuksia
Kaavoituksen ja kunnallistekniikan puo-
lesta rakentaminen My Town! -hankkeel-
le varatulle alueelle on mahdollista 2021 
alusta alkaen. Hirsitaloteollisuus tavoitte-
lee hankkeella myös viennin kasvua.

- Me hirsitalovalmistajat yhdessä kump-
panijäsentemme kanssa olemme innois-
samme My Town!-hankkeesta ja sen mu-
kanaan tuomista mahdollisuuksista. Täh-
täin ei ole vain kotimarkkinoilla Suomes-
sa vaan myös viennissä, joka on tärkeä 
strateginen painopistealueemme, sanoo 
Marko Saarelainen, Hirsitaloteollisuus 
ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Honka-
rakenne Oyj:n toimitusjohtaja.

Hirsi soveltuu tiiviiseen 
rakentamiseen
My Town! -alueen suunnittelun lähtökoh-
tana on käyttäjälähtöisyys. Tätä varten 
hankkeessa on tehty tutkimus, jossa on 
haastateltu 250 Tuusulan asuntomessuil-
la käynyttä henkilöä.

Alueen kehittäminen ja ideasuunnitte-
lu tehdään Oulun yliopiston Arkkitehtuu-
rin yksikössä syyskuussa käynnistynees-
sä arkkitehtuurin maisterivaiheen koulu-
tuksessa.

Opiskelijoiden laatimissa suunnitelmissa 
on esitetty laaja kirjo mielenkiintoisia ide-
oita My Town! -asuinalueen toteuttamis-
ta varten.

- Töistä käy selväksi, että hirrestä on mah-
dollista rakentaa monenlaista – niin talo-
tyypin, massoittelun kuin mittakaavankin 
suhteen. Töissä on käytetty hirren ohella 
myös ilahduttavan ennakkoluulottomas-
ti erilaisia muita verhouksia, jotka näyt-
tävät sointuvan miellyttävällä tavalla hir-
si-interiööreihin. Juuri näiden huomioiden 
kautta suunnitelmat osoittavat, että hirsi 
ja massiivipuu soveltuvat hyvin viihtyisän, 
nykyaikaisen ja tiiviin asuinalueen raken-
nusmateriaaliksi, toteaa kehittämistyö-
tä johtava professori Janne Pihlajaniemi.

Hiilineutraali rakentaminen ja 
asuminen on mahdollista jo nyt
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Työn vaihtelevuus ja monipuo-
lisuus ovat tekijöitä, jotka te-
kevät Tampereen Tilapalvelut 
oy:stä houkuttelevan harjoit-
telupaikan puualan opiskeli-
joille.

Tilapalvelut onkin jo pitkään 
tehnyt yhteistyötä alan oppi-
laitosten kanssa, kuten Tam-
pereen seudun ammattiopis-
ton Tredun sekä Ikaalisten kä-
si- ja taideteollisuusoppilaitok-
sen, Ikatan, kanssa. 

Apulaistyönjohtajan Antti Nik-
kilän mukaan houkuttelevuut-
ta lisää yrityksen osaava ja 
motivoitunut henkilökunta. 
Heidän joukossaan opiskeli-
jat pääsevät työskentelemään 
monipuolisesti hyvin erityyp-
pisten projektien parissa. 

Samaa mieltä on Jesse Ran-
tala. Itakassa hienopuuseppä 
artesaaniksi opiskellessaan 

hän suoritti harjoittelunsa Tila-
palveluilla. Valmistumisen jäl-
keen hän jatkoi yrityksen pal-
veluksessa.

Tampereen Tilapalvelu on kau-
pungin omistama yritys. Yri-
tyksen Puutekninen yksikkö 
työllistää tällä hetkellä kah-
deksan henkilöä. Heistä vii-
si työskentelee puuseppänä ja 
yksi maalarina. Lisäksi osto-
palveluna työskentelee satun-
naisesti toinen maalari pai-
kallisesta maalausliikkeestä. 
Suunnittelusta ja johtotehtä-
vistä vastaa Antti Nikkilän li-
säksi työnjohtaja Heikki Ruus-
ka. 

- Käytännössä pyöritämme 
kahdestaan Suomen suurin-
ta julkista puusepänverstasta, 
Nikkilä kuvailee. Yrityksessä 
arvostetaan kouluttautumista. 
Henkilökunnasta neljä on kou-

lun käyneitä puuseppämesta-
reita. Jesse Rantalakin jatkaa 
työn ohessa opiskelua puualan 
muotoilijaksi Xamkissa.

Tulevan talven suurimpia pon-
nistuksia on Pispalan koulun 
peruskorjaus, jonka rakennut-
tajana Tampereen Tilapalvelut 
toimii.  Koulun vanhoista ka-
lusteista valtaosa entisöidään.  
Puutekninen yksikkö toteut-
taa sekä kiintokalusteiden en-
tisöinnin ja uusien kalusteiden 
valmistuksen.  

Tällä hetkellä Tilapalvelui-
den entisöintisopimus kattaa 
14 lavallista kiintokalusteita. 
Määrä voi kuitenkin jopa kol-
minkertaistua, sillä kaikkiaan 
entisöitäviä kalusteita on lä-
hes 50 lavallista. Näiden li-
säksi työlistalle tulevat koulun 
uudet kalusteet.

Entisöintityön aikataulu on 
tiukka. Peruskorjauksen aloi-
tus viivästyi reilusti aiotusta, 
mutta valmistumisaikataulu 
pysyi ennallaan. Ensimmäis-
ten entisöityjen kalusteiden 
asennustyöt alkavat touko-
kuussa 2021. Kiintokalus-
teiden asennukset aloitetaan 
ylimmästä viidennestä kerrok-
sesta ja projekti etenee ker-
ros kerrallaan alaspäin. Koh-
teen luovutus on joulukuussa 
2021.

Peruskorjaus 
yhdessä museoviras-
ton kanssa
Antti Nikkilän mukaan yri-
tys ottaa mielellään projektiin 
mukaan harjoittelijoita, eten-
kin sellaisia, joiden koulutus 
on jo pidemmällä, ja jotka ky-
kenevät itsenäiseen työskente-
lyyn. Heitä oli jo tulossa ke-

säksi, mutta suunnitelma ka-
riutui, koska korona viivästyt-
ti peruskorjauksen aikataulua.

- Emme kuitenkaan voi ottaa 
liikaa harjoittelijoita, sillä sil-
loin meiltä itseltämme loppuu 
tila, Antti Nikkilä sanoo. Ka-
lusteet on varastoituina noin 
kilometrin säteellä verstaalta, 
mikä hivenen helpottaa työs-
kentelyä. Entisöintiin voidaan 
tuoda kalusteryhmä kerral-
laan.

Pispalan koulun peruskorjaus 
on suunniteltu yhdessä Mu-
seoviraston kanssa. Jokainen 
yksityiskohta on hyvin tar-
koin määritelty. Lopputulok-
sessa vanhat ja uudet kalus-
teet muodostavat yhdessä ko-
konaisuuden, joka on omi-
naisuuksiltaan nykyaikainen, 
mutta ilmeeltään vanhaa kun-
nioittava. 

Kaikki entisöitävät kalusteet 
käydään huolellisesti läpi. Pin-
tojen lisäksi kaikki lukot, helat 
ja nimikyltit irrotetaan ja kun-
nostetaan. Lopputuloksen tu-
lee näyttää samalta kuin uu-
tena 40-luvulla

Oman haasteensa entisöinnil-
le tekee se, että kalusteissa on 
käytetty niitä materiaaleja, mi-
tä kulloinkin on ollut käytettä-
vissä. Myös pintakäsittelys-
sä on eroja. Osa on lakattuja, 
osa useaan kertaan maalattu-
ja. Jokaisen kalusteen enti-
söinti vaatii siten yksilöllisen 
käsittelytapansa.

Kaikkia vanhoja osia ei pystytä 
entisöimään, joten niille yritys 
joutuu etsimään uusia korvaa-
via tuotteita, sillä samanlaisia 
ei ole enää saatavilla. Kaikki 
muutokset täytyy kuitenkin hy-
väksyttää arkkitehdillä.

Monipuolisuus houkuttelee 
myös tulevia taitajia

u  Työharjoittelupaikka

Opiskeluaikana Ville Rantala suoritti työharjoittelunsa Tilapalve-
luilla ja jäi valmistumisen jälkeen yritykseen töihin. Opiskelua hän 
jatkaa työn ohessa.
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Pispalan koulun kalusteet ovat 
kuitenkin vain yksi osa yrityk-
sen toimintaa. Tampereen 
kaupunki ja Tredu omistavat 
yhteensä noin tuhat kiinteis-
töä, joiden kunnossapidosta 
Tilapalvelut osaltaan vastaa.

Asiakaskuntaan kuuluu kou-
lujen lisäksi pelastuslaitoksia, 
päiväkoteja, uimahalleja, ter-

veysasemia, kirjastoja ja jopa 
museoita. Yllättäviä, nopealla 
aikataululla toteutettavia työ-
tehtäviä ilmestyy koko ajan ja 
niiden kirjo on valtava. Maalari 
Ville Kork pitää asiaa hyvänä. 
Koskaan ei voi tietää mitä työ-
päivä lopulta tuo tullessaan. 

Kuvat ja teksti: 
Veli-Matti Oikarinen

Uuden korvaavan osan löytäminen on ajoittain työlästä. Maalari 
Anna-Mari Kaartinen ja Antti Nikkilä vertailevat vanhaa lukkoa 
uuden vastaavan piirustuksiin.

Pispalan koulu peruskorjataan vanhaa kunnioittaen. Entisöinnin 
jälkeen vanhojen kalusteiden tulee näyttää samalta kuin uutena.

Kiitämme kaikkia 
yhteistyökumppaneitamme 

toivotamme rauhaisaa joulua
ja menestystä vuodelle 2021

Millwide. Worldwide. | +358 44 5555 072 | www.usnr.com

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2021!

Hyvää Joulua Ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2021

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

Hyvää Joulua
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Tuusulan Rykmentinpuistossa aloitti elo-
kuun alussa toimintansa uudenlainen pal-
velukokonaisuus: Toiveiden kortteli. Sen 
piti alun perin olla yksi asuntomessujen 
näyttelykohteista. Messujen siirtymisen 
takia se ei kuitenkaan ollut mahdollista. 
Palvelukortteli yhdistää varhaiskasvatuk-
sen, ikäihmisten asumisen sekä hoivapal-
velut. Päiväkodin ohella korttelissa on 25 
tehostetun asumisen paikkaa ja 17 pal-
veluasumisen paikkaa ikäihmisille. Ra-
kennuttamisesta on vastannut Hoivatilat 
Oyj. Lehdistö pääsi tutustumaan Toivei-
den kortteliin lehdistöpäivänä.

-  Idea on tuoda yhteen eri sukupolvet. Ta-
voitteena on, että vanhukset ja lapset koh-
taavat toisensa päivittäin, kertoo Norlan-
dia Päiväkotien maajohtaja Miia Kollin, 
joka esitteli kohdetta.

Norlandia tuottaa korttelin hyvinvointi-
palvelut lapsille ja vanhuksille, jonka hoi-
va- ja päiväkotitoiminnot yhdistyvät Nor-
landia Yhdessä -konseptissa. Tämä huo-
mioitiin rakennusvaiheessa niin, että niin 
ulko- kuin sisätilat pystytään tarvittaes-
sa yhdistämään saumattomasti toisiinsa.

- Päiväkoti jatkuu yhteisen keittiön ja ruo-
kasalin kautta vanhusten hoivakotiin, Kol-
lin esittelee.

Päivittäinen ohjelma sisältää yhteisten 
ruokailujen lisäksi paljon yhteisiä aktivi-
teetteja ikäihmisten ja lasten välillä. Hoi-
vakodista on mahdollista avarien ikkunoi-
den kautta seurata lasten toimintaa sisällä 
ja ulkona. Korttelin keskelle jää esteetön 
piha-alue, joka on suunniteltu niin, että 
eri ryhmät pystyvät tekemään asioita yh-
dessä ja erikseen. Lisää väriä ja toimintaa 
kortteliin tuo koirien päiväkoti.

- Jos tarvitsee väliaikaisesti palvelutalon 
palveluja, voi ottaa lemmikin mukaan, ei-
kä sille tarvitse etsiä erikseen hoitopaik-
kaa, Kollin sanoo. Korttelista löytyy myös 
palveluasunnot niille senioreille, jotka 
pystyvät asumaan itsenäisemmin. Palve-
lutalossa on 17 esteetöntä asuntoa, yh-
teiset sauna- ja kerhotilat sekä kuntosali.

-  Tämä asumismuoto tuo mahdollisuuden 
elää yhdessä, vaikka toinen olisi muisti-
sairas. Hänet majoitetaan tähän hoivako-
tiin ja puoliso voi muuttaa palvelutaloon, 
Kollin jatkaa.

Toiveiden kortteli on ensimmäinen laatu-
aan Suomessa. Hoivatilat, Attendo ja Pil-
ke päiväkodit toteuttavat yhteisöllisen pal-
velukiinteistön myös Lohjan Asuntomes-
suille 2021. Toiveiden kortteli – konseptin 
mukaisessa kokonaisuudessa yhdistyvät 
varhaiskasvatus ja ikäihmisten asuminen 
sekä hoivapalvelut. Päiväkodissa on tilat 
noin 60 lapselle, hoivakodissa 50 hoiva-
paikkaa ikäihmisille.

Toiveiden kortteli tuo Toiveiden kortteli tuo 
sukupolvet yhteensukupolvet yhteen

Norlandia Päiväkotien maajohtaja Miia Kollin 
esitteli toimittajille Tuusulan Toiveiden kotia.

Osittain yhteiskäytössä oleva piha-alue 
monipuolisine toimintoineen kokoaa korttelin 
eri-ikäiset asukkaat, vierailijat, henkilökunnan 
ja päiväkotilapset sekä -koirat aktiiviseen 
arkeen yhdessä.
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Toiveiden kortteli tuo Toiveiden kortteli tuo 
sukupolvet yhteensukupolvet yhteen

Kommentti:
Vanhusten palveluista ja päivähoitotoiminnasta väännetään kättä koko ajan. Tuottaa-
ko palvelun kunta/kaupunki vai yksityinen taho. Yksityisiä hoitopalvelujen tuottajia ar-
vostellaan kovasta rahastamisesta ja valvonnan puutteesta. Julkinen puoli kärsii taas 
rahoituksen ja tilojen puutteesta. Ratkaisuihin ei ole oikotietä. Toiveiden kortteli vä-
läyttää kuitenkin mahdollisuutta asua niin kodinomaisesti, kuin se laitosasumisessa 
on mahdollista. Puuta on käytetty paljon, kalusteet ovat pääosin suomalaisilta; hoiva-
kalusteet Niemi Sastamala, päiväkotikalusteet Tevella Tampere, päiväkoti- ja hoivaka-
lusteet Kaluste Päivärinta Kuusamo, keittiökalusteet Topi-Keittiöt Kalajoki ja kylpyhuo-
nekalusteet Korpinen Espoo.

Lasten ja vanhusten elämän yhdistäminen samalla alueelle tuo sellaista hyötyä ja hoi-
vaa molemmille, että mieleen tulee entisajan maalaistalot, jossa sukupolvet asuivat 
yhdessä. Sitä on ikään kuin päivähoidossa mummulassa ja parhaimmillaan lemmik-
ki mukana. Korona-aika tuo tietenkin haasteita konseptin toteuttamiselle, mutta tilat 
ovat yhtä hyvin erotettavissa kuin yhdistettävissä.

Tuula Uitto

HOIVATILAT OYJ on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukort-
teleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Yhtiö on teh-
nyt yhteistyötä tähän mennessä noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistä-
nyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsiin.

Norlandia kehittää ja tarjoaa innovatiivisia sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisu-
ja, kasvatus-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden ratkaisuja potilashotelleissa, päi-
väkodeissa, kotihoidossa sekä hoivakodeissa Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Saksassa ja Alankomaissa.

Tilaa joululahjaksi ainutlaatuinen Tilaa joululahjaksi ainutlaatuinen 
läpileikkaus suomalaisesta läpileikkaus suomalaisesta 
puusepänteollisuudestapuusepänteollisuudesta

3030 2525
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Höylättyjä sisä- ja ulkorakentamiseen tar-
koitettuja puutuotteita valmistava Kuh-
mon AA-Puu Oy investoi uuteen maa-
lauslinjaan, joka otetaan käyttöön helmi-
kuussa 2021.

Maalauslinjastoa varten on jo rakennettu 
noin 1 350 m2:n suuruinen halli. Konei-
den asentaminen ja henkilöstön koulutus 
tapahtuu ensi vuoden alussa.

Kuhmon AA-Puu tuottaa höylättyä puu-
tavaraa noin 44 000 kuutiometriä vuo-
dessa. Kapasiteettiin investoinnilla ei ole 
vaikutusta. Jatkossa yritys kuitenkin pys-

tyy tekemään entistä pitemmälle jalostet-
tuja tuotteita.

- Haluamme varmistaa, että olemme kiin-
ni asiakasrajapinnassa ja sieltä tulevissa 
tarpeissa. Nyt ihmiset haluavat raken-
taa helposti ja nopeasti ja ostavat pitkäl-
le jalostettuja tuotteita, jolloin heille jää 
ainoastaan kiinnittäminen, toteaa toimi-
tusjohtaja Hannu Gröhn.

Valmiiksi maalattujen ja piilokiinnitettävi-
en tuotteiden kysyntä kasvaakin Gröhnin 
mukaan koko ajan.

Liikevaihtoon tuntuva kasvu
AA-Puu palkkaa kahdessa vuorossa toi-
mivaa uutta maalaamoa varten 2–3 hen-
kilöä. Ennestään yritys työllistää noin 20 
henkilöä.

Yrityksen nykyistä, kolmessa vuorossa toi-
mivaa maalaamoa tarvitaan jatkossakin. 
Sen toiminta muuttuu uuden maalaamon 
myötä kahteen vuoroon.

- Vanha laitteisto täydentää palveluitam-
me. Sillä on joitakin ominaisuuksia, joita 
uudella linjalla ei ole, Gröhn kertoo.

Nykyisen noin 12 miljoonan euron liike-
vaihdon arvioidaan investoinnin seurauk-
sena kasvavan kolme miljoonaa euroa. 
Yrityksen asiakkaita ovat kotimaiset jäl-
leenmyyjät ja talotehtaat. Lisäksi paikal-
lismyynti Puu-Hanski palvelee lähialueen 
asukkaita ja yrityksiä.

Toiminta tehostuu
Yrityksen kilpailukyvyn kannalta inves-
tointi on merkittävä. Gröhn arvioi, et-
tä Suomessa ei ole tällä hetkellä vastaa-
vaan tarkoitukseen käytettävää saman-
laista linjaa.

Investoinnin ansiosta tuotantoprosessin 
läpimenoaika tehostuu ja maalihävikki 
pienenee.

- Linjaston läpi kulkevaa tuotetta ei tar-
vitse siirtää välivarastoihin odottamaan 
maalin kuivumista ennen seuraavaa maa-
lauskertaa. Tuote etenee kerralla koko lin-
jan läpi ja välistä jää pois useita aikaa vie-
viä vaiheita, Gröhn selvittää.

Uuden laitteiston automaation taso on 
korkea.

Kuhmon AA-Puun uusi maalaus-Kuhmon AA-Puun uusi maalaus-
linja vastaa asiakkaiden tarpeisiinlinja vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Toimitusjohtaja Hannu Gröhnin mielestä 
yritysten kannattaisi lama- ja kriisiaikana 
arvioida omaa tilannettaan ja kilpailussa 
menestymisen keinoja.
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- Se tarvitsee vuorossaan vain yhden hen-
kilön, Gröhn kertoo.

Maatöistä, uudesta hallista ja maalaus-
linjastosta muodostuvan investoinnin ko-
konaiskustannukset ovat noin 2,2 mil-
joonaa euroa. Hankkeeseen on saatu 
osarahoitusta Kainuun ely-keskukselta 
ja Finnveralta. 

Menossa on hyvä vuosi
Koronaepidemia on lisännyt rakennus- ja 
sisustuskaupan tuotteiden kysyntää tä-
män vuoden aikana. Gröhn uskoo, että 
koko alalla kuluva vuosi on hyvä. AA-Puul-
la tuotanto oli kesäkuukausien aikana jo-
pa ennätyssuuri. Tämä näkyi myös aiem-
paa pitempinä toimitusaikoina.

Kotona ja mökeillä oleskelu on lisääntynyt 
etätöiden yleistymisen vuoksi. Kun lisäk-
si matkustamista on rajoitettu, ihmisillä 
on ollut entistä enemmän aikaa tehdä re-
montteja, joilla on parannettu tilojen viih-
tyisyyttä ja etätyöskentelyn olosuhteita.

Kriisi- ja lama-aika on Gröhnin mielestä 
hyvä ajankohta investoinneille. 

- Parhaiten selviävät yritykset, jotka ky-
kenevät katsomaan vaikeiden aikojen yli. 
Niillä on valmiina oikeat tuotteet ja pal-
velut, kun kysyntä taas kasvaa.

Gröhn arvioi alan tulevaisuuden näkymät 
lupaaviksi. Kasvua siivittää puurakenta-
misen suosion kasvu. 

Puurakentamiseen Hannu Gröhnillä on 
tärkeä kommentti.

- Rakentamisen laatuun pitää kiinnittää 
erityistä huomiota. Puun hyvää mainet-

ta ei saa pilata huonolla rakentamisella, 
hän muistuttaa.

Teksti: Tuulikki Huusko
Kuvat: Martti Huusko

Kuhmon AA-Puun uusi maalaus-Kuhmon AA-Puun uusi maalaus-
linja vastaa asiakkaiden tarpeisiinlinja vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Kuhmon AA-Puu on laajentanut ja Kuhmon AA-Puu on laajentanut ja 
kehittänyt toimintaansa systemaattisesti. kehittänyt toimintaansa systemaattisesti. 
Uusi maalaamo näkyy kuvan takaosassa.Uusi maalaamo näkyy kuvan takaosassa.

Kuvassa on Kuhmon AA-Puun uusi maalaamohalli lokakuussa. Loppuvuoden aikana siihen asen-
netaan ovet, sähköt ja pinnoitetaan lattia. Maalauslinja asennetaan ensi vuoden alussa, kertoo 
toimitusjohtaja Hannu Gröhn.

Fakta, Kuhmon AA-Puu Oy
- Perustettu 1997

- Omistajat: toimitusjohtaja Hannu Gröhn ja myyntijohtaja Harri 
Gröhn

- Liikevaihto: Noin 12 milj. €

- Höyläysmäärä: n. 44 000 m3/vuosi

- Tuotteet: höylätyt sisä- ja ulkorakentamisen puuprofiilit, lat-
tialaudat, erilaiset raakapontit, mitallistetut ja ympärihöylätyt 
tuotteet, erilaiset profiilirimat sekä asiakaskohtaiset erikois-
tuotteet. Sivutuotteesta valmistetaan puupellettiä naapuriton-
tilla toimivassa puupellettitehtaassa.

- Asiakkaat: kotimaiset jälleenmyyjät ja taloteollisuus, paikallis-
myynti Puu Hanski.

- Toimitilat Kuhmon Kantolan teollisuusalueella, jossa toimii 
monipuolinen puutuoteteollisuuden yritysverkosto. Yrityksen 
käytössä on kaksi höylälinjaa, vannesaha ja kaksi maalaamoa, 
joista toinen valmistuu alkuvuonna 2021.

- Raaka-aine: kuusisahatavara, jonka osuus vuoden 2020 käy-
töstä 78 % ja mäntysahatavara (osuus 22 %). Raaka-aineen 
hankinta-alue: Pohjois-Suomi.
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Ilmoitushinnat ja koot (+alv. 24 %)

Koko  leveys korkeus  €
Aukeama  390 mm 262 mm 2500,-
1/1  185 mm 262 mm 1500,-
1/2 185 mm 128 mm 1000,-
1/2  90 mm 262 mm 1000,-
1/4  185 mm 61 mm 700,-
1/4  90 mm 128 mm 700,-
1 palsta 46 mm 262 mm 400,-
1/8 pysty 90 mm 60 mm 350,-
1/8 vaaka  185 mm 35 mm 350,-
2-3 kansi  185 mm 262 mm 1600,-
Takakansi  185 mm  250 mm 2000,-
1-sivun alalaita 210 mm 30 mm 500,-

YRITYS- ja TUOTEHAKEMISTO:
Nimi ja yhteystiedot ja 1 tuote 115 € + alv 24 %

Lisätuote 10 € + alv 24 %

Nettinäkyvyys, linkki omille sivuille 30 € + alv 24 %

On tilauspohjainen puusepänteollisuuden ammattilehti, joka on ilmestynyt jo yli 30 
vuoden ajan. Lehti ajaa vahvasti puusepänteollisuuden asiaa ja on alan yrittäjien 
BtoB lehti. Lehti esittelee, niin alan yrittäjiä, innovaatioita kuin tutkimuksia ja tuot-
teitakin.

Vuonna 2021 jokainen lehti tulee olemaan suurempi teemallinen kokonaisuus, 
joissa on jokaisessa pääteema, mutta myös vakituiset aiheet käsiteltynä. Tavoita 
alan yrittäjät, alihankkijat, sidosryhmät ja päättäjät kerralla.

fi

Puuviesti 1/2021 u Koulutus, koneet ja investoinnit
Ilmestyy viikolla 8, aineisto pe 12.2.2021

Puuviesti 2/2021 u Puunhankinta, sahat, terät, maalit pinnat, työvälineet
Ilmestyy viikolla 16, aineisto pe 9.4.2021
Puuviesti 3/2021 u Puumessut, Habitare, suomalainen huonekalu 
Ilmestyy viikolla 34, aineisto pe 13.8.2021
Puuviesti 4/2021 u Kiintokalusteet, mittatilaustyöt  
Ilmestyy viikolla 43, aineisto pe 15.10.2021
Puuviesti 5/2021 u Suuri vuodenvaihteen numero, Puu on design
Ilmestyy viikolla 50, aineisto pe 26.11.2021

MEDIATIEDOT
2021

Kysy tarjousta yli kuukauden näkyvistä 
banneripaikoista! 
Näkyvyys: 1 kk bannerin julkaisusta

Banneri u A
koko: 250 x 250 px
Sijainti: Oikea sivupalkki
Printtimainoksen 
yhteydessä: 150 € +alv
Pelkästään netissä: 
200 € +alv

Banneri u B
koko: 600 x 185 px
Sijainti sivustolla: header-osio, 
oikea ylänurkka
Printtimainoksen yhteydessä: 
200 € +alv
Pelkästään netissä: 
350 € +alv

WWW.PUUVIESTI.FI



3131WWW.PUUVIESTI.FI

fi

PK-Puu - Laatua ja 
tuottavuutta maalaukseen
Vehmaan PK-Puu Oy Vehmaalla investoi syksyllä yhteistyössä 
Innomacin kanssa uuteen maalaamoon.
Vehmaan PK-Puu on täyden palvelun puutuotteiden erikoislii-
ke ja rautakauppa.
Höyläämössä Vehmaan PK-Puu valmistaa laadukkaita sisä- ja 
ulkoverhouslautoja, jotka myös maalataan pohja- tai pintamaa-
latuiksi tuotteiksi. Myös Nakolinnan malliston mukaiset perin-
nelistat kuuluvat mallistoon.
Investoinnilla Vehmaan PK-Puu haki maalaukseen; joustavuut-
ta, tehokkuutta ja tasaista laaduntuottoa. Innomacin kanssa 
suunniteltu Cefla- maalauslinja toteutti hyvin odotetut vaati-
mukset.
Nyt tuotteet valmistuvat linjalta aina valmiina tuotteina tai val-
miina seuraavaa maalikerrosta varten. Uusi linja on energiate-
hokas, helppokäyttöinen ja helppo pitää puhtaana.

Kiteellä alkaa hienopuuseppien koulutus
Kiteellä ryhdytään kouluttamaan hienopuuseppiä. Pohjois-Kar-
jalan ammattikorkeakoulu aloittaa tammikuussa hienopuuse-
pän erikoistumisopinnot. Viiden kuukauden pituinen koulutus 
on maan ainoa ammattikorkeakoulutasoinen puusepänalan kou-
lutus, jossa opetus painottuu käytännön työhön.

Osuuskunta Dynamo tarjoaa muun muassa puusepän ammat-
titaitoja niitä tarvitsevalle.

Hienopuuseppä tekee pääasiassa pääasiassa kokopuisia tuot-
teita esimerkiksi huonekaluiksi. Ohjaavana opettajana toimivan 
puuseppämestari Seppo Auvisen mukaan kyse on tavallista pa-
remmasta puusepäntyöstä, ja hienopuusepän käsistä syntyy lä-
hinnä yksittäiskappaleita tai piensarjoja.

- Asiakkaita ovat yksittäiset ihmiset, jotka haluavat yksilöllistä, 
juuri siihen oman tilan tarpeeseen suunniteltua tuotteita. Mut-
ta asiakkaita ovat myös yritykset, yhteisöt ja suunnittelijat, jot-
ka tarvitsevat esimerkiksi tuotekehityspalveluita tai mallipuuse-
päntyötä, Auvinen sanoo.
Aiheesta uutisoi ensimmäisenä YLE POHJOIS-KARJALA

Puuteollisuusyrittäjien 
jäsenrekisteristä valtakunnalli-
nen puualan yritysrekisteri 
Puuteollisuusyrittäjät ry on rakentamassa yhdessä Metsäkes-
kuksen kanssa puualalle valtakunnallista ilmaista kaikille avoin-
ta puualan yritysrekisteriä - puutuoteportaalia. 

- Tavoitteemme on parantaa puurakentamisen sekä puusepän-
teollisuuden verkoistoitumista ja erityisesti alihankintamahdolli-
suuksia, kertovat hankkeen vastuuhenkilöt Jouni Silvast ja Jan-
ne Liias. Puuteollisuusyrittäjät saa säännöllisesti yhteydenotto-
ja, joissa kysytään joko komponenttien valmistajia tai kokonai-
sen tuotteen tekijää, Janne Liias jatkaa. Metsäkeskuksen tarve 
on saada puurakentamisen kanssa toimivat yrityksen koottua 
yhteen tietokantaan ja siten muun muassa alueellisille raken-
nuttajille tiedoksi. Puurakentemisen kasvava kysyntä on osoit-
tanut, ettei kaikilla kaupunkien hankinnasta vastaavilla ole tie-
toa mitä puualan osaajia omalta alueelta löytyy, korostaa Jou-
ni Silvast.

Tietokannassa on jo valmiina Puuteollisuusyrittäjien yli 280 jä-
senen tiedot ja nyt niiden lisäksi tulevat noin 600 puutuotealan 
yrityksen tiedot. Puuteollisuusyrittäjien jäsenrekisterin päivitys-
työ aloitettiin jo syyskuussa. Päivittämisen yhteydessä käytiin 
läpi yrityksien konekanta, tuotteet sekä mahdollisuudet tarjo-
ta alihankintaa. Tämä työ tehtiin soittamalla jokaiselle jäsenel-
le erikseen ja tämän työn teki Tomas Nordström. Tomas tulee 
jatkamaan tätä työtä myös jatkossa eli hän tulee tarkistamaan 
myös näiden muiden 600 yrityksen tiedot yritysrekisteriin. To-
mas on koulutukseltaan puuseppä ja toimii nykyään verkko-
kauppayrittäjänä.

SIDELISTAA MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna •  Mdf höyläystä 

 Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti  

040 506 3805 
 jarette@pp.inet.fi

HYVÄÄ JOULUA

TOIVOTTAA: PUUVIESTIN TIIMI

KIITOS VUODESTA 2020KIITOS VUODESTA 2020
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2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

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

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

1.

3.
Puru- ja pölynpoistojärjestelmät
Lämpölaitokset
Materiaalin siirto- ja käsittelyjärjestelmät
Vaasan Kuljetuskanavat Oy
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 7815 300
kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

4.

8.

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

EMERI OY

5.

7.

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

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

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

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

Busch Vakuumteknik Oy  .................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy  ................. 7
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
Riga Wood Finland Oy  ..................... 40
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

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

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

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

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

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

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

10.

9.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

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

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

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

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

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

Sidelistat keittiökalusteteollisuuteen 
Elementtitie 13, 41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi
www. TJ-Listat.fi

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

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

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

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

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

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

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

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

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

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

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

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

HOLLOLAN VIILU JA 
LAMINAATTI OY

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

26.
- purunpoistojärjestelmät - pölynpoistojärjestelmät - 
suodattimet, puhaltimet ja putkistot - hydrauliikka-, 
paineilma- ja keskusvoitelujärjestelmät - asennus-, 
varaosa- ja huoltopalvelut
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
Puh: 029 006 270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi
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2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

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

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

1.

3.
Puru- ja pölynpoistojärjestelmät
Lämpölaitokset
Materiaalin siirto- ja käsittelyjärjestelmät
Vaasan Kuljetuskanavat Oy
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 7815 300
kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

4.

8.

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

EMERI OY

5.

7.

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

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

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

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

Busch Vakuumteknik Oy  .................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy  ................. 7
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
Riga Wood Finland Oy  ..................... 40
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

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

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

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

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

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

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

10.

9.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

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

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

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

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

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

Sidelistat keittiökalusteteollisuuteen 
Elementtitie 13, 41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi
www. TJ-Listat.fi

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

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

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

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

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

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

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  
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L u k k o s e p ä n k a t u  1 4
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UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

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

HOLLOLAN VIILU JA 
LAMINAATTI OY

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

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



3434 WWW.PUUVIESTI.FI

27.

29.

35.

36.

38.

39.

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

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

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

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

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

Reunanauhaekspertti, laaja valikoima reunanau-
hoja 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

Koivurunkoisten RIGA vanerien 
Suomen myyntikonttori
Ilkka Heikkilä
Riga Wood Finland Oy
PL 35
 Hiidenmäentie 18, FI-03101  Nummela
+358 50 495 3685
ilkka.heikkila@rigawood.fi
www.finieris.com

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

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

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

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike 
M. Ruhberg 
kiittää kuluneesta 
vuodesta
ja toivottaa. 

Hyvää Joulua 
 ja Menestystä 
vuodelle 2020.

Puusepänliike
M.Ruhberg Oy

ABS-reunanauhat  .................................................................................... 16
Aihiotuotteet  .............................................................................. 14, 21, 27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle  ................................................  7, 21
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

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

Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

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

Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet  ........................................... 7
Keskipakoispuhaltimet  .............................................................................. 3
Kiinnitystekniikka (BeA)  ............................................................................ 6
Kierresaumasiilot  .......................................................................................3
Koivuliimalevyt  ......................................................................................... 4
Koivusahatavara  .............................................................................  2, 4, 14
Koivuvanerit  ................................................................................14, 21, 40
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, 40
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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40.Hienosahatut listat, puulistat, ym. puusepän-
työt, 5-akseliset CNC-työstöt
Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA
puh. 03-872 840
fax 03-8728450
e-mail: ovihollola@ovihollola.fi
www.ovihollola.fi

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

Puusepäntehdas Mikko Ruhbergillä, uusin 
tuotantoteknologia on valjastettu palvele-
maan joustavuutta ja laatua. Olemme erikois 
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petri.rinta-opas@vertex.fi
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Pintakäsittelylaitteet ja -aineet teollisuudelle.
Huippulaatua ammattilaisille, joka päivä!
Kone- ja Pintakäsittelyosasto
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