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u Pääkirjoitus
Eihän siitä mihinkään pääse, vieläkään, koronasta. Korona on vaikuttanut yrittäjien
eloon ja oloon edelleen. Se on jakanut meitä yrittäjiä erilaiseen todellisuuteen. Ne, joiden toimintaan koronan eri rajoitukset ovat vaikuttaneet eniten, ovat joutuneet kohtaamaan syvää kriisiä jo pitkään. Toisaalta joukossamme on yrittäjiä, joille poikkeuksellinen tilanne on mahdollistanut jopa kasvua. Sitten on niitä, joiden yrityksiin koronakriisi ei vaikuttanut juuri mitenkään. Kenties tilauskannat ovat lyhentyneet, etätyö
lisääntynyt tai hankaluuksia on tullut esimerkiksi karanteenien vuoksi, mutta liiketoiminta on kuitenkin rullannut jotakuinkin aiempaan tahtiin.
Tämän hetken signaaleista tärkein on kuitenkin se, että rokotukset etenevät ja rokotteiden teho näyttäisi olevan varsin hyvä. Jos tilanne jatkuu tällaisena, se enteilee seesteisempää tulevaisuutta ja mahdollisuutta keskittyä jälleen omaan yritystoimintaamme ja asiakkaidemme palvelemiseen. Näin maalailee tilannetta osuvasti Suomen Yrittäjät omalla sivullaan.
Korona kutisti puusepänteollisuuden syksyä. Päätapahtumamme Puumessut, sekä
huonekaluteollisuuden suomalainen näyteikkuna Habitare, peruttiin jälleen. Peruutukset muuttivat monien suunnitelmia, ja myös meidän messulehtemme sisältöä.
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Haasteita puusepänteollisuudenkin markkinoille tuo tällä hetkellä raaka-aineiden saatavuus ja hinta. Kova koronan jälkeinen kysyntä korottaa raaka-aineiden hintaa ja saatavuus hidastaa projekteja. Ennustettavuus on yhä vaikeampaa. Raaka-aineiden hinnat liikkuvat korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Puutavaran hinta on ollut reippaassa nousussa, ja nousun odotetaan jatkuvan. Sahatavaran tuotealueista, puhutaan 10
prosentin, joissakin tuotteissa jopa 20 prosentin hinnan noususta viime vuoteen verrattuna. Sahatavaran hinnoitteluun ottaa kantaa tämän lehden artikkelissa Kuhmo Oy:n
toimitusjohtaja Tommi Ruha.
Raaka-aineen saatavuuden lisäksi alaa piinaa pula työntekijöistä. Useat puusepänyritykset olisivat valmiita palkkaamaan heti 1–2 puuseppää töihin, mutta hakijoita on
vähän.
Puuseppä pulaan on perustettu hankkeita, joiden tarkoitus on saada alalle yhä enemmän opiskelijoita ja opiskelijoista osaajia. Puuteollisuusyrittäjien PuuPete -hankkeessa haetaan puusepänliikkeitä teknisen työhön luokkien kummeiksi eri paikkakunnilta. Pro Puu-yhdistys pitää tärkeänä suunnata puulajitietoutta oppilaitoksiin tarjoamalla niihin oppimateriaaleiksi mm. puulajiseinäkkeitä. Puulajiseinäkkeessä on esillä kotimaiset puulajit ja kukin lankku on merkitty QR-koodilla, joka linkittyy kyseisen puulajin
tietoon PuuProffa.fissä. Molemmista hankkeista on artikkeli tässä lehdessä.
Kesän tapahtumien ja lehden uutisten saldo on kuitenkin koronasta huolimatta runsas
ja positiivinen. Asuntomessut saatiin turvajärjestelyin pidettyä Lohjalla. Myös Puuviesti
kävi messuilla katsastamassa korona-ajan trendit. Puuteollisuusyrittäjät saivat uuden
puheenjohtajan ja Puumessujen puuttumiseen Puuviesti vastaa ottamalla tästä lehdestä lisäjakelun. Koko vuoden teemamme on ollut -Katse tulevaisuuteen, niin se on nytkin.
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u Lohjan asuntomessut 2021

Monipuolinen tarjonta ilahdutti
suomalaisten perheyritysten huonekaluilla
Tämän vuoden Asuntomessut järjestettiin Lohjalla, jossa ajan hengen
mukaan vastuullisuus ja kestävät asumisen ratkaisut ovat messujen kantavia teemoja. Lohjanjärven rannalle entisen sahateollisuuden alueelle
Hiidensalmeen rakennettiin monipuolista asumista esittelevä uusi asuntoalue.
Tämän vuoden asuntomessut ilahduttivat monipuolisella tarjonnallaan
ja sisustuksen luovilla ratkaisuilla. Vuosia jatkunut harmaan, ruskean ja
mustan liitto oli rikottu, valikoima oli paljon monipuolisempi. Akvaariosaunojen rinnalle oli tehty perinteisempiä saunoja upeilla laude- ja kiuasratkaisuilla. Etätyötrendi näkyi myös asuntomessuilla, lähes jokaisessa
kohteessa on joko viihtyisä työhuone tai kompakti työpiste.
Kastellin Veistos, intohimo toimivien kotien rakentamiseen kumpuaa
100-vuotiaasta perheyritystausta. Nikarin keittiönpöytä ja penkit.
Puusepänliike Hanne Syöttötuoli.
Lundia Classic-hylly työtasoineen, Nikarin tuoli

Myös messukohteiden sisustuksessa nähtiin paljon suomalaisten perheyritysten kädentaidoilla syntyneitä huonekaluja, sisustustuotteita, taidetta sekä ekologisia, vesipestäviä materiaaleja. Kuten Puustelli, Adea,
Nikari, Woodnotes, Lundia, Finarte, VM-Carpet, Anno, Lapuan Kankurit ja puuseppäliikkeet Halwest, Puusepänliike Hannes Oy sekä Dejlig
& Siniranta.
Suomen Asuntomessujen Annika Suomi kertoo muunneltavuuden olevan vuoden 2021 messujen isoin trendi. Osittain koronan mukanaan
tuomassa trendissä arvostetaan toimivuutta lisääviä työ- ja vierashuoneratkaisuja ja tiloja sulkevia liukuovia.
- Ymmärretään että kodin pitää taipua tosi moneen. Kodit eivät ole välttämättä valtavan isoja, mutta niistä löytyy muuntautumiskykyä, Suomi sanoo.
Suomen mukaan toinen koronan mukanaan tuoma trendi on kotiin ja sisustukseen panostaminen. Turvasatamana toimivaan kotiin tuodaan nyt
paljon kotimaista laadukasta muotoilua ja ylellisiä sisustuselementtejä,
kuten pehmeitä upottavia kokolattiamattoja myös suihku- ja saunatiloissa löytyy todellisia luksusratkaisuja

- Olemme nykyisin niin paljon kotona, että kodin merkitys on kasvanut.
On ihan okei panostaa kotiin eikä se ole mitään turhaa pöyhkeilyä, Suomi toteaa.
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u Lohjan asuntomessut 2021
Villa Ilta kylpyhuoneessa yhdistetty
tyylikkäästi mustaa ja puuta.

Pro Modi sauna, tässä saunassa seinien tumma tausta on saanut kaverikseen puisen lankun,
jonka yksi sivu on maalattu valkoiseksi.

Desingtalo Idyl, perinteikäs ekologinen 2-kerroksinen puutalo, jonka sisustuksen suunnitteli Mikko Toppila yhteistyössä Saknnon kanssa. Vaaleasävyisen olohuoneen kalusteet ovat
Maxalton. Etualalla Crono-nojatuoli, keskellä Lithos-sohvapöytä ja takaseinällä matala
Eracle-taso. Nukkamatto JABin Secrets.

Kannustalo, messutalon kolmesta makuuhuoneesta yksi on sisustettu työhuoneeksi
ja toinen mediahuoneeksi. Työhuoneet ovat
yleistyneet korona-aikana, mikä näkyi messutalojen sisustuksessa. Kalusteet Artek.
Villa Ilta, Aski säilytin,
tehokas säilytyskaluste,
RUNKO Taivutettu
koivuvaneri, vaihtoehtoina
luonnonvärinen koivu,
petsattu musta ja valkoinen.
Tapio Anttila Collection.

Kastelli Plazia, Mari Säntin esitteli Adean Smartwork työpisteen, jossa upean kaapin sisällä
on täydellinen kotitoimisto korkeussäädettävine pöytineen, ovien takaa löytyy myös reilusti
säilytystilaa tietokonetta, näyttöä, printteriä ja muita toimistotarvikkeita varten. Täydellinen vastaus tämän päivän etätyöhaasteeseen, vaikka tilat olisivat pienet. Tämän kaapin sisälle voi piilottaa päivän työt ja huone toimii sen jälkeen vaikkapa olo- tai makuuhuoneena.
Kaapin on suunnitellut muotoilija Mikko Laakkonen.
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Pyörre kohteessa tutkittiin, kuinka paljon nykyisistä materiaaleista rakentamalla voidaan käyttää kierrätettyjä ainesosia. Tulos oli, että melkein 40
prosenttia on kierrätettyä tai uusiutuvaa materiaalia, laskee talon suunnitellut arkkitehti Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta. Katossa on kuusirimaa
viisikilometriä. Myös terassiosuuden ulkoseinä on kuusipaneelia.
Kerrostalo, asumisoikeusasunto
Seilori, tilava
kolmio, joka on
suunniteltu isän
ja teini-ikäisen
pojan kodiksi.
Asunnossa,
näyttäviä meriantiikkiesineitä
sekä Snuggin
kierrätyspuusta
valmistettuja
huonekaluja.
Joutsela, terassilla vuosikertamalliston Parolan klassikko Aulis-riippukeinun uusi tulkinta, toteutus muotoilija Hinni Korpela.

Sensu, japanilainen minimalismi ja skandinaavisuus
yhdistyvät. Talo Sensun työhuoneessa Boknäs kalusteet.

Ainoa Fiksu, kevyesti jämäkkä Nikarin Perch-baarijakkara, sopii hyvin saarekkeen yhteyteen.
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Villa Nordi Stories, Ollikaisen hirsitalon makuuhuoneesta on kulku kylpytiloihin. Sänky on Matri-Hilja Conitental. Lamus -kiintohyllyt Matri Daybed.

u Lohjan asuntomessut 2021

Hulppea Villa Lippa on rakennettu
CLT:stä, sisustettu Witka Woodilla
Villa Lippa on persoonallinen ja näyttävä villa, johon on satsattu ja josta löytyy
monia erikoisuuksia. Materiaalivalinnoissa ei ole säästelty. Huvilan on toteuttanut
HOISKO CLT:n yhteistyökumppani, massiivipuurakentamisen uranuurtaja Finnlog. Messuvieraan on lupa odottaa Villa
Lipalta paljon jo siksi, että viime vuoden
Asuntomessuilla Finnlogin HOISKOn CLT:stä toteuttama omakotitalo Hetena oli
yksi messuvieraiden suosikeista, mikä
palkittiin monilla tunnustuksilla.

CLT oiva ratkaisu monesta
syystä
Villa Lipassa yhdistyvät ekologinen rakennusmateriaali ja moderni arkkitehtuuri.
Talon modulaarinen rakenne ja eri suuntiin kaltevat kattorakenteet antavat sille persoonallisen ilmeen. HOISKOn CLT
on rakennusmateriaalina kohteessa paras
mahdollinen erityisesti huvilan isojen lasipintojen takia, koska massiivipuulevy on
painumaton rakenne. Talon erikoisuuksiin
kuuluu sinkattu, konesaumattu peltikatto
ja lehtikuusesta tehty, rautavitrillillä käsitelty ulkolaudoitus. Finnlogin toimitusjohtaja Alar Anton arvostaa massiivipuussa
ympäristöystävällisyyttä, luonnollisuutta,
energiatehokkuutta ja modernia ulkonäköä.  CLT:n valtteja ovat myös rakentamisen nopeus ja vaivattomuus.
- CLT:n yksi keskeinen etu on painumattomuus. Se on viime vuosien aikana saanut alalla ison merkityksen, hän sanoo.

- Witka Wood sisustuspaneeliamme on
saatavilla koivun lisäksi tammesta, saarnista ja männystä, kertoo Antti Järvinen
Novo Woodilta. Malliston puupaneelit
eroavat muista markkinoilla olevista puupaneeleista niiden paksuuden ansiosta.
Paneelien paksuus on 20 mm, joka antaa paneelille vankan ja laadukkaan ulkoasun ja tunnelman. Paneelit valmistetaan Hollolassa yhteistyössä Ovi-Hollola
Oy:n kanssa.
Rakennuksen vastaava arkkitehti on Finnlogin Liis Sagadi. Sisustuksen on suunnitellut Heli Virtanen Iloa360 Oy:stä. Neliöitä talossa on 165. Se pitää sisällään
neljä makuuhuonetta, ison olohuoneen ja
saunaosaston sekä ylellisen terassipihan
uima-altaineen. Isot lasipinnat tuovat sisälle upean maiseman Lohjanjärvelle.

Witka Wood Koivupaneeli Rock 2 ruskea

Villa Lippa on ensimmäinen uudenlaiseen vapaa-ajan asumiseen valmistuvista näyttävistä huviloista, joita tullaan rakentamaan Kisakallion alueelle tämän ja
ensi vuoden aikana. Kisakallio on valinnut
kohteidensa toteuttajaksi Finnlogin.
Kuvat: Finnlog, Joonas Finer
Teksti: Tuula Uitto

Witka Wood Koivupaneeli Rock 4 musta

Sisäpaneelit Novo Woodilta
Puutuotteen jo 60-luvulta tutut puupaneeli- ja rimaseinät ovat tehneet tuloaan
takaisin modernin sisustuksen rinnalle.
Novo Wood Oy Ltd on yhdessä suunnittelija Ville Witkan kanssa luonut Witka
Wood Sisustuspaneelimalliston, joka täydentää jo vuonna 2013 Witkan luomaa
Witka Wood -mallistoa. Asuntomessujen
kohteessa Villa Lippa on käytetty seinäpaneelina Novo Woodin Witka Wood mallistoa mustaa Rock 4 sormipaneelia. Lisäksi
kattopaneelina ruskeaksi ja vaaleaksi käsiteltyä Rock 2 koivupaneelia.
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Puheenjohtaja Olli Toiviainen:

Puusepänteollisuus
pitää brändätä uusiksi
Virtuaalisesti TEAMSin kautta pidetty jo
toinen koronakevät kokous valitsi Puuteollisuusyrittäjille uudeksi puheenjohtajaksi Olli Toiviaisen. Reilu vuoden covid -19 kauden jälkeinen aika on puusepänteollisuudessa uusien haasteiden
edessä. Selviytymistaistelua on käynyt
yksi, jos toinenkin yrittäjä, mutta kaiken
kaikkiaan puusepänteollisuus on selvinnyt korona-ajasta vähin vaurioin, mitä
tulee konkurssimääriin alalla. Vuoden
2019 kokouksen jälkeen puhuttiin paljon puun ympäristövaikutuksista. Puu on
uusiutuva luonnonvara, jonka hyödyntäminen rakentamisessa kuluttaa energiaa
ja kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin muut materiaalit. Ja
puuta Suomessa riittää edelleen.
Puutuotteiden suosimisella on positiivisia vaikutuksia ilmastomuutoksen jarruttamiselle, ilman ja vesistöjen puhtaudelle sekä maan työllisyydelle ja taloudelle.
Sen lisäksi, että puisten tuotteiden ja rakennustuotteiden valmistus tuottaa hyvin vähän hiilidioksidipäästöjä, ne myös
sitovat rakenteisiinsa hiilidioksidia. Näihin faktoihin verraten puun ja puuteollisuuden imago on hävyttömän alhaal-

la, todettiin jo kaksi vuotta sitten, samat
haasteet ovat uudella puheenjohtajalla
edessään edelleen.
- Haasteet ovat siinä, saammeko alalle
tarpeeksi työvoimaa ja pystymmekö varmistamaan toiminnan jatkuvuuden, Olli Toiviainen pohti piipahtaessaan Lahdessa toiminnanjohtaja Janne Liiaksen
kanssa kesäisenä keskiviikkona ennen
juhannusta.
- On oltava mukana siellä, missä ympäristöasioista puhutaan. Tartuttava sinne,
missä valintoja opiskelujen suhteen tehdään ja luotava alalle nostetta ja kilpailukykyä, hän jatkaa.
- Meillähän ei ole itse toimialassa ja tuotteessa, eikä osaamisen tasossa ongelmia, Toiviainen pohtii. Sen sijaan hän
kaipaa alalle lisää mediaseksikkyyttä.
- Puusepän leima on ehkä liian perinteinen, puun brändiä on nostettava ja yhteiskunnallista tietoisuutta lisättävä. Siinä meillä on tekemistä, Toiviainen toteaa.
Korona-ajan jäljiltä on muitakin haasteita, raaka-aineesta on pulaa ja alan
ikääntyminen huolettaa. Mutta Suomes-

Uusi puheenjohtaja Olli Toiviainen ja Janne Liias poikkesivat kesän kierroksellaan Lahteen.
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sa on edelleen vahvaa alan osaamista ja
vahvoja yksittäisiä brändejä.
Puuteollisuusyrittäjät aikovat tarttua haasteisiin muun muassa PuuPete
-hankkeen avulla, luoden puukummeja yläasteen puukäsityöluokille sekä järjestämällä Omistajanvaihdos -seminaarin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Hallitus 2021–2022
Puuteollisuusyrittäjät ry:n kokousväki valitsi virtuaalikokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi Olli Toiviaisen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jarno Möttönen, rakennuspuumandaatilla
Markus Palola, huonekalumandaatilla
jatkaa Kimmo Seppänen, komponenttimandaatilla Jali Somppi. Lisäksi hallituksessa jatkavat Marko Mäkinen Kankarin
Kaluste, Antti Korkea-Aho Artopine, Janne Lehtonen Mellano, Harri Huusko Sunsauna, Mika Koskinen Paimion Puupojat
ja Jukka Silvennoinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jukka Vuoriheimo
Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy ja Arto
Paalanen Alavus Ikkunat Oy.
Teksti ja kuva: Tuula Uitto

PuuPeTe – hankkeessa haetaan puusepänliikkeitä teknisen työn luokkien kummeksi

Hakkuriin menevällä jätepuulla
suuri apu materiaalipulaan
Suomen Metsäkeskus, Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. ja Puuteollisuusyrittäjät ry ovat käynnistäneet vuoden kestävän hankkeen, jonka
päätavoitteena on hyödyntää
energiaksi menevää puuta teknisten luokkien opetuksen raaka-aineena.
Koulujen määrärahat ovat

joutuneet suurennuslasin alle
kuntien tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Tämän
ovat todenneet myös teknisten
aineiden opettajat, jotka yrittävät pärjätä pienien määrärahojen kanssa mielikuvitusta
käyttäen. Tähän ongelmaan
ovat nyt tarttuneet Metsäkeskus, TAO r.y. ja PTY.

Tiputtelevatko alipainetarttujanne kappaleita?
Pyydä meiltä tarjous tarttujista ja laitetaan
nostimenne taas toimimaan!

Lineartec Oy
Verstastie 6
33470 Ylöjärvi

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

Hankkeessa haetaan 7–10
koulua ja yritystä samalta
paikkakunnalta. Koulut saavat kummiyrityksiltä jätepuuta lapsille nikkaroitavaksi ja
yritys pääsee eroon jätepuusta sekä tekee itseään tutuksi
niin koululaisille kuin koulullekin. Yritys saa tällä myös positiivista mainetta.
Tarkoituksena on luoda toimintamalli siitä, miten puun
käyttöä ja ymmärrystä puun
ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa sekä kouluttaa ja tiedottaa puun hyvistä
ominaisuuksista. Tällä tavoin
voidaan luoda kipinä nuorille,
että puutoimialallakin voisi aikuisena työskennellä.
- Olemme keskusteluissa
myös havainneet tarpeen kertoa enemmänkin puusta. Siksi
viestintä tulee olemaan hankkeessa erittäin suuressa roolissa. Hankkeen tiedotuskanavia
ovat perinteiset yhdistysten ja
kuntien sekä koulujen omat

Knot filler oksantäytemassat ja työkalut
Saatavilla useita eri värejä.

jäsenlehdet ja julkaisut sekä
yhteistyöhankkeen kumppaneiden verkkosivut ja sosiaalinen media, kertoo toiminnanjohtaja Janne Liias Puuteollisuusyrittäjät ry:stä.
Keskeinen osa hanketta on
Puun tarinan luominen ja liittäminen osaksi tuotetta. Tarina herättää kiinnostuksen
tuotteeseen tai palveluun ja
kertoo päätöksentekijälle, miten hän voi hankinnallaan tukea paikallista taloutta, monitahoisesti, kestävästi ja edullisesti.
Kasvot tälle hankkeelle on antanut Miikka Kotilainen Puuartisti Oy:stä, joka on tullut
tutuksi Ähtärin eläinpuistoille
lahjoittamistaan puupalloista.
Myös Puuartisti Oy tulee olemaan paikallisen koulun kummiyritys.
Teksti: Tuula Uitto
Kuva: Puuartisti

Puh. 06 232 1043
info@kiinnike-heinonen.fi
www.kiinnike-heinonen.fi

PuuPete-hanke on osa maa- ja
metästalousministeriön keväälllä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja
muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan
hiilinieluja ja varastoja.
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Pro Puu yhdistys pian
25 vuotta puun puolesta
Pro Puu -yhdistys lähestyy 25 vuoden juhlaansa. Edellisen kerran juhlia vietettiin
2017, yhdistys täytti 20 vuotta. Viidessä vuodessa on tapahtunut paljon, mutta silloisen toiminnanjohtajan ja Pro Puu
-idean isän Markku Tonttilan ajatus puun
ja puuntekemisen tunnettuuden lisäämisestä ei ole kadonnut mihinkään, päinvastoin.
- Suuri yleisö tuntee edelleen varmasti parhaiten näyttelyt ja gallerian yhteydessä olevan myymälän, Pro Puu -yhdistyksen puheenjohtaja Markku Tonttila sanoo. Mutta yhdistyksen muukin toiminta on edelleen hyvin laajaa. Se on muun
muassa pystyttänyt Vesijärven rannoille
taideteosten ketjun, Rantagallerian, ja se
on osallistunut aktiivisesti oman alueensa kehittämiseen. Siitä hyvä esimerkki on
sen Kariniemeen perustama arboretum eli
puulajipolku - Kariniemessä kasvaa huikeat 45 puulajia. 20-vuotis juhlavuotensakin yhdistys aloitti istuttamalla uusia
puita alueelle ja tekemällä Lanu-puistoon
lisää penkkejä. Vähäisintä ei liene se, että yhdistys on pitänyt jatkuvasti ja sitkeästi yllä tietämystä puualasta. Näyttelyitä on Pro Puun galleriassa ollut satoja, ja
monet niistä hienoja yhteisnäyttelyitä, kuten Markku Tonttila ja Merja Vahter jämäpalojen lumoissa -näyttelyssä viime huhtikuussa, jossa lahtelaiskaksikko yhdisti
voimansa toistamiseen Pro Puu -gallerian näyttelyssä.
Pro Puun vaikutus on merkittävä Lahdessa. Useita monumentaalisia puuaiheisia
teoksia löytyy niin Mukkulasta kuin Lahden satamastakin.
Mukkulan entisen leirintäalueen sisääntulon tuntumassa sijaitsevalla porttimaisella Puupaviljonki rakennelmalla on pituutta 17 metriä, sen on suunnitellut Erkko
Aartin ja rakentanut Markku Tonttila työryhmineen.

Markku Tonttila ja Merja Vahter
jämäpalojen lumoissa -näyttely on
järjestetty kaksi kertaa.
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Vesijärven rantaan Lahden Satamaraitille
saatiin kesällä uusi maamerkki. Lahti-kirjaimet muistuttavat ympäristöpääkaupunkivuodesta ja nostavat esiin paikallista puuosaamista. Teos toteutettiin täysin
paikallisin voimin Pro Puu -yhdistyksen
kanssa. Sen suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi Ebonia Design hienopuuseppä Markku Tonttila. Kirjainten suunnittelun ja mallinnuksen teki kalustepuuseppä Harri Talvio Upwood Design -yhtiöstä.
Lahti-logon kaupungille on suunnitellut aikoinaan graafikko Jyrki Mäki.

Juhlavuotta kohden
Hanna Gröndahl on kohta vuoden toiminut Pro Puu -yhdistyksen operatiivisena
toiminnanjohtajana. Sinä aikana hän voi
todeta, että muun muassa näyttelytoiminta on jatkunut vilkkaana, vaikka korona on
aiheuttanut haasteita toimintaan.
- Kevään ja kesän aikana on käynyt ihan
mukavasti ihmisiä katsomassa näyttelyitä, toiminnanjohtaja Hanna Gröndahl sanoo. Pro Puun toiminta-ajatus on edelleen
kotimaisen puun käytön lisäämisen edis-

täminen rakentamisessa, sisustamisessa
ja laadukkaissa puusepän tuotteissa. Lisäksi yhdistys toimii puualan vaikuttajien
yhdyssiteenä ja pyrkii edistämään puun
yleistä tunnettavuutta materiaalina. Näitä pyritään edistämään erilaisten hankkeiden kautta. Myös Hanna Gröndahlin tavoitteena on, että Pro Puusta tulisi valtakunnallinen puualan osaamiskeskus, jossa olisi mukana myös yrityksiä.
- Suunnitelmissa on lisätä yhteistyötä yhä
enemmän oppilaitosten ja yritysten kanssa. Puun ympäristövaikutusten ja tunnettuuden eteen on tehtävä vieläkin paljon
töitä. Lisäksi ProPuu haluaa olla yhä valtakunnallisempi.
- Sijainti on erinomainen, tänne on helppo tulla monesta suunnasta. Erilaisia ta-

pahtumia voi toteuttaa Lahden Sataman
alueella ja yhteistyössä vieressä olevan
Sibelius talon kanssa, Hanna Gröndhahl
esittää. Ensi vuonna juhlitaankin sitten
Pro Puun 25 vuotista taivalta kotimaisen puun ja tekemisen parissa. Neljännes vuosisataan on mahtunut satoja näyttelyitä ja paljon tekemisen meininkiä. Tätä
koitetaan tuoda esille myös ensi vuoden
näyttelykalenterissa. Luvassa taidenäyttelyitä, ekologista suunnittelua, sekä teemallisia kutsunäyttelyitä ja myyntinäyttelyitä.

Myymälä ja näyttelyitä
Syksyn näyttelyohjelmassa on syyskuussa Puusta paikallisesti - sahaustapahtuma
ja näyttely puisto- ja pihapuista valmistetuista tuotteista.

Lokakuussa on Metsästä tuotteeksi, Xamkin opiskelijoiden suunnittelemia ja vastuullisesti materiaalia hyödyntäviä tuotteita.
Pro Puu -galleria on kaunis ja muuntuva
näyttelytila, jossa on ympärivuoden esillä monipuolisia puuhun liittyviä kuukausittain vaihtuvia näyttelyjä.

Verkkokauppa auki aina
Pro Puun tiloissa sijaitsee Pro Puu -myymälä, jonka hyllyille on valikoitunut suomalaisen puumuotoilun parhaita tuotteita. Pro Puun verkkokauppa on aina auki.
Se sai alkunsa sulkuaikana, kun yleisten
tilojen piti pitää ovensa kiinni.
- Tänä aikana saatiin verkkokauppa pystyyn ja se on tuonut meille mukavasti asiakkaita lisää ympäri Suomea. Sesongin
mukaan menee vuoden aikaan sopivia
tuotteita ja lahjatavaroita, Gröndahl sanoo. Verkkokaupan kautta on löytynyt yhteyksiä myös aina Australiaan ja USA:han asti, vaikka emme toimitakaan tuotteita varsinaisesti kuin Suomeen. Mutta
näihin erityistoiveisiin vastasimme myös
ja tuotteet lähtivät kirjaimellisesti toiselle
puolelle maapalloa. Ja joulukuussa gallerian valtaa taas Pro Puun Joulu -myyntinäyttely, jossa kotimaista käsityötä, muotoilua ja taidetta.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Pro Puu Pro Puu-yhdistys pitää tärkeänä suunnata puulajitietoutta oppilaitoksiin tarjoamalla niihin oppimateriaaleiksi mm. puulajiseinäkkeitä.
Puulajiseinäkkeessä on esillä
kotimaisia puulajeja ja kukin
lankku on merkitty QR-koodilla, joka linkittyy kyseisen puulajin tietoon PuuProffa.fissä.
Pro Puu ry on vuodesta 2004
ylläpitänyt Puuproffa– palvelua, joka kokoaa ja jakaa puutietoutta sekä alan harrastajille, opiskelijoille että ammattilaisille. PuuProffa paneutuu
puusta puhumiseen erityisesti puusepänalan ja puuarkkitehtuurin näkökulmista. Puhutaan siis hyvästä – ja huonostakin – puun käytöstä rakentamisessa, sisustamisessa sekä
kalusteiden ja esineiden valmistamisessa.

Sivuston sisältö koostuu puulajitietoudesta noudattaen
puun kulkureittiä metsästä
kohti puun työstöä ja puisia
tuotteita: puun kuivaus, pintakäsittely, liimaus, puun kosteuseläminen, soluoppi jne.
Koottu materiaalia muoka-

taan, kuvitetaan ja integroidaan muuhun sivustoon.
Pro Puu-yhdistys on koko toimintansa ajan edistänyt kotimaisten puulajien ja
puutietouden tunnettavuutta. PuuProffa -palvelu antaa
mahdollisuuden palvella ylei-

söä tuntuvasti tehokkaammin
ja laaja-alaisemmin, valtakunnallisesti. PuuProffa onkin ollut täyttämässä tyhjiötä puutietouden alueella sekä ammatillisessa että koulutuksellisessa mielessä.
Omana osionaan PuuProffaan
on koottu myös kattava Liitosten arkki -kokonaisuus. Runsas kuvitus ja liitosten käyttötapojen kuvaus antavat puurakenteiden suunnittelijoille osviittaa ja rohkeutta valita
ja käyttää oikeanlaista liitosta
käytännössä.
Puuproffa -puulajiseinäkettä
oppilaitoksille valmistelemassa Ville ja Markku Tonttila.
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Korona voi muuttaa
kalusteiden ostopäätöksiä
Koronapandemia voi lisätä tuotteiden
valmistustavan, raaka-aineiden alkuperän sekä eettisten ja ympäristötekijöiden
merkitystä kuluttamisessa, arvioi Artek oy
ab:n toimitusjohtaja Anja Matilainen.
- Raaka-aineiden hinnat tulevat kallistumaan, ja se vaikuttaa myös kalusteiden
hintoihin.
Kuluttajat tekevät kuitenkin jatkossa ostopäätöksiä niin, että kalusteet ovat kestäviä, laadukkaita, ajattomia ja paikallisesti valmistettuja.
Huonekaluteollisuudessa kulunut vuosi
on ollut vaiherikas. TEM:n puutuoteteollisuuden toimialaraportin mukaan 2020
huhtikuun alussa 70 prosenttia alan yrityksistä joutui lomauttamaan henkilöstöä.
Etätöiden ja kotoilun yleistyttyä kysyntä
kuitenkin piristyi jo saman kuun aikana.
Kesällä monien yritysten tilauskirja oli ennätyksellisen täynnä.
Matilaisen mukaan tilanne näyttää edelleen hyvältä.
- Uskomme sen jatkuvan positiivisena
myös loppuvuonna.

Arvot ovat säilyneet
Artekin perustajien päätavoite oli ammatillistaa Alvar Aallon suunnittelutöi-
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den kansainvälinen jakelu, mutta heillä oli myös vahva kulttuurinen ajattelu.
Perustajat halusivat yhdistää taiteen arkeen, tuoda modernismin Suomeen ja viedä maailmalle Aallon näkemystä näistä
periaatteista. Samat arvot ovat yhä voimassa.
- Toimimme niiden mukaan edelleen, Matilainen sanoo.
Nykyään Artek myy ja markkinoi suomalaisten ja kansainvälisten muotoilijoiden
suunnittelemia huonekaluja, valaisimia
ja sisustustuotteita. Pääosa Artekin valikoimissa olevista Alvar Aallon suunnittelemista puuhuonekaluista valmistetaan
sveitsiläisen perheyhtiö Vitran omistamalla A-factory-tehtaalla Turussa.
Matilainen muistuttaa, että Artek tunnetaan yhä yhtenä nykyaikaisen muotoilun
innovatiivisimmista toimijoista. Kodit ovat
tällä hetkellä yrityksen isoin asiakasryhmä. Huonekalut ovat suurin ja merkittävin tuoteryhmä. Viime vuosina valaisinten
osuus on kasvanut eniten.

Artekin tuotteet valmistetaan edelleen
alkuperäisten periaatteiden mukaisesti.
Ne edustavat selkeyttä, käytännöllisyyttä ja
taiteellista yksinkertaisuutta.

Valaisimia käytetään yhä enemmän sisustustuotteina. Ne ovat kasvattaneet eniten
osuuttaan Artekin myynnissä.

- Tämä johtuu kotiasiakkaiden suuresta
kiinnostuksesta valaisimiin sisustustuotteina.

Pääosa Artekin huonekaluista valmistetaan A-factoryn tehtaalla suomalaisesta koivusta. Puut kaadetaan talvella, jotta niihin ei pääse tuhoeläimiä.
Kuivatus tapahtuu ilmakuivauksena.
A-factoryn tuotanto perustuu sarjoihin,
mutta huonekalut valmistetaan Alvar
Aallon ajatusten mukaisesti modernia
tekniikkaa ja käsityötaitoa yhdistämällä.
Myös käytettävät raaka-aineet, massiivikoivu, koivulamelli, vaneri ja viilu edustavat alkuperäisiä periaatteita.

Kestävyys on
ympäristövastuullista
Monet Artekin klassiset tuotteet periytyvät sukupolvelta toiselle. Pitkäkestoisuus,
tiukat laatuvaatimukset, korkeatasoinen
suunnittelu, laadunvarmistus testauksin
ja tuotantoketjun läpinäkyvyys ovat lähtökohtina edelleen.
- Jokainen tuotantoa varten kaadettu puu
on saanut kasvaa jopa 80 vuotta. Siksi
kalusteenkin tulisi kestää vähintään yhtä
kauan, Anja Matilainen sanoo.
Hän uskoo, että Suomen huonekaluteollisuuden tulevaisuuden menestystekijät
nojaavat ekologisuuteen ja palveluihin.
- Uskon, että puulla materiaalina on kalustemarkkinoilla merkittävä osuus.
Myös kierrätysmateriaaleista valmistettavat tuotteet ovat tulevaisuuden tuotteita.
Korjauspalvelu ja entisöinti, paikallisuus
ja verkkokauppa tarjoavat alalle mahdollisuuksia.
Teksti: Tuullikki Huusko

Artekin kalusteet valmistetaan
sarjoina, mutta monet työvaiheet
viimeistellään käsityönä, josta
vastaavat puusepäntyön
ja pintakäsittelyn ammattilaiset.

- Artekin perustivat Alvar ja Aino Aalto, Maire Gullichsen ja Nils-Gustav
Hahl 1935 ”harjoittaakseen huonekalujen kauppaa sekä edistääkseen
näyttelyiden avulla ja muulla tavoin nykyaikaista asuntokulttuuria”.
- Alvar Aalto teki 1920-luvulla yhteistyötä huonekaluvalmistaja Otto Korhosen kanssa (1966 nimeksi Huonekalutehdas Korhonen Oy). Innovatiivisten kokeilujen tuloksena syntyi L-kirjaimen muotoinen massiivipuurakenteinen jalka. Myöhemmät koivuvaneri- ja lamellitutkimukset mahdollistivat Aallon tunnetuimpien töiden, tuolien, nojatuolien ja pöytien
valmistuksen.
- Sveitsiläinen perheyhtiö Vitra hankki Artekin omistukseena 2013. Myöhemmin yritys osti myös Huonekalutehdas Korhosen, jolloin tehdas sai
uuden nimen A-factory.
- Tuotteet valmistetaan eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Turun tehtaalla ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit. Kaikki puupohjaiset materiaalit FSC- ja/tai PEFC-sertifioituja.
- Myymälät Helsingissä ja Tokiossa sekä Artek 2nd Cycle -myymälä Helsingissä. Maailmalaajuinen jälleenmyyntiverkosto.
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Pintamateriaaleja ja
seinälevyratkaisuja joka tilaan
Hollolan Viilun ja Laminaatin
suomen suurimmasta ja kattavimmasta aitoviilujen varastosta löytyy pintamateriaaleja
sekä seinälevyratkaisuja tilaan
kuin tilaan. Yritys toimittaa
mm. kansallisesti yksinoikeudella CWP Coloured Wood
Products Oy:n viiluja. Kokonaisuudessaan valittavana on
neljäkymmentä eri viilupintaa
tummasta wengestä vaaleaan
haapaan. Käytetyimpien puulajien viiluista on tarjolla useita
laatu- ja paksuusvaihtoehtoja.
Viilustruktuurit vaihtelevat perinteisen hillityistä aaltoilevan
eläväpintaisiin, jopa rustiikkimaisiin ja oksaisiin vaihtoehtoihin.
- HVL-viilutyylillä voidaan
määrittää esimerkiksi puun
laatu, sallittu värivaihtelu, ladonta ja se kuinka viilu on leikattu tukista. Viiluratkaisujen
mahdollisuuksia on lukemattomia, joka takaa aina yksilöllisen lopputuloksen, kertoo
Jukka Vuoriheimo. Lisäksi valikoimiin kuuluvat myös ympä-

ristöystävällinen Forbon Furniture Linoleum, sekä italialaisen Arpa Industrialen korkeapainelaminaatit.
Hollolan Viilun ja Laminaatin arvomaailmaan kuuluvat
eettisyys sekä ympäristöarvot. HVL:n yleisimmät puulajit ovat FSC-sertifioituja, joka
viestittää tuotteiden raakamateriaalin olevan lähtöisin hyvin ja vastuullisesti hoidetuista metsistä. Tuotannossa käytetään sähköenergiaa, joka on
alkuperältään 100 prosenttia
uusiutuvaa energiaa.
Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy
on vuoden puuteollisuusyritys
2018. Palkinto myönnettiin
asiakaslähtöisestä liiketoimintakonseptista ja erikoistumisesta viilujen ja laminaattien
jalostajaksi. Palkinnon myöntää Puuteollisuusyrittäjät ry.

heyritys, jonka toimitilat sijaitsevat Tiiriskankaan teollisuusalueella Hollolassa. HVL:n
taustalla on vahvaa puusepänosaamista jo kolmannessa polvessa. Yritys toimii pääasiassa Suomen markkinoilla, mutta vientiä ja yhteistyöprojekteja on ollut mm. Pohjoismaihin.
Yhtiön valmistamia viilupintoja on nähtävissä kansainvälisesti HVL:n asiakkaiden tuotteissa. Yritys työllistää tällä
hetkellä 19 henkilöä.
Ammattitaitoisen henkilöstön, sekä laajan konekannan
johdosta HVL pystyy tarjoamaan korkealaatuisia ja yksilöityjä puusepän puolivalmistetuotteita asiakkailleen. Vuosina 2017–2019 levytehtaan
tuotantolinjastoon tehtiin laiteinvestointeja, joiden myötä linjaston automaatioaste ja

Vahvaa osaamista
kolmannessa polvessa
Hollolan Viilu ja Laminaatti on
vuonna 1994 perustettu per-

Osana kokonaisuutta

Suomen Helakeskus Oy | Porttivahti 3 | 60100 Seinäjoki | puh 010 472 4720 | www.helakeskus.fi
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tehokkuus nousivat huomattavasti. Laajan yhteistyö- ja
alihankintaverkoston johdosta HVL voi tarjota ja toteuttaa
monenlaisia hyvin valmiitakin
tuotteita ja kokonaisuuksia.
HVL:n laaja tuotevalikoima
sekä ammattitaitoinen konsultointipalvelu takaavat projektillesi onnistuneen lopputuloksen. Yksilöidyillä pintamateriaaliratkaisuilla saadaan
aikaiseksi laadukas ja näyttävä kokonaisuus projektiin kuin
projektiin.
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Ratkaisuja tuotannon automatisointiin ja kiinnityksiin
Kiinnike-Heinonen Oy
on saksalaisen BeA:n
kiinnitystarvikkeiden maahantuoja
Suomessa.
- Valikoimastamme löytyy kiinnitysratkaisut vaativampaankin tarpeeseen kuten talo-, pakkaus-, ikkuna-, ovi-, huonekalu- ja
sahateollisuuteen eli kaikkeen
teollisuuteen, joka käsittelee
puuta, kertoo Ville-Markus Heinonen Kiinnike-Heinonen Oy:stä.
- Mikäli yrityksen ajatuksissa on
tuotannon automatisointi? Valikoimastamme löytyy tuotantolinjoihin ja robotteihin soveltuvat BeA moduulinaulaimet,
hän jatkaa. Esimerkiksi hakasnaulain pystyy ampumaan jopa 10 hakasta sekunnissa ja
naulainkin 5 naulaa sekunnissa. Kustannussäästö on huo-

mattava, kun käsin
tehtyjä työvaiheita jää tuotannosta pois.
- Jokaiseen
työvaiheeseen
automatiikka ei
kuitenkaan sovi, eli edelleen tarvitaan käsikäyttöisiä
naulaimia, joita meiltä löytyy
runsaasti valikoimasta, Heinonen esittelee. Esimerkiksi lava/
pakkausteollisuuteen suunnattuun uuteen tuoteperheeseen
kuuluu kuusi rullanaulainta eri
kokoluokissaan.
- Vaihtoehdot löytyy naulapituuksille 30–130 mm. Nämä
naulaimet on tehty kestämään
tuhansia nauloja päivittäin, ilman ylimääräisiä hienouksia,
hän sanoo.
Laadukkaiden naulainten lisäksi Kiinnike Heinosen valikoimaan kuuluu myös kiinnik-

LAITTEET

SAHATAVARAN JATKOJALOSTUKSEEN

Höylälinjat - Vannesahalinjat
Hirrentyöstölinjat - Liimapalkkipuristimet

keet. Esimerkiksi irtoruuvien kysyntä on lisääntynyt viime vuosina erittäin paljon.
- Olemme panostaneet laajaan
varastovalikoimaan ja nopeisiin
toimituksiin. Ruuveja löytyy varastosta jopa 400 mm pitkänä
erilaisilla ominaisuuksilla, Heinonen luettelee.
BeA:n tuotteiden lisäksi Kiinnike Heinosella on jo vuosia ollut maahantuonnissa Knot Filler
oksantäytemassa, joka on saanut suosiota myös CLT-rakentamisessa.
- Massalla pystytään yksinkertaisilla työvaiheilla paikkaamaan puusta oksakohdat, halkeamat ym. virhekohdat, Heinonen selventää. Käsittelyn
jälkeen paikattu kohta on esimerkiksi lakattavissa ja petsattavissa.
- Massaa käytetään sulaliimapistoolilla, joita on saatavilla

meiltä sähkö- ja akkukäyttöisenä. Aloituspaketti on kätevä,
koska samasta muovisalkusta
löytyy kaikki tarvittavat välineet
puunkorjaukseen, hän sanoo.
Laadukkaiden tuotteiden lisäksi
Kiinnike Heinonen tarjoaa asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua.
- Vuosien aikana erikoisimpiinkin kiinnityshaasteisiin on löytynyt hyviä ratkaisuja, joita käytetään tehtaissa vielä tänäkin
päivänä. Arvoihimme kuuluukin löytää kerralla ratkaisu, joka kantaa vuosien päähän, Heinonen painottaa.
- Kiinnitysratkaisun löytymisen jälkeen huolehdimme, että myymiimme naulaimiin on
saatavilla nopeasti varaosia, ja
meillä on myös huolto toimitiloissamme Kauhajoella, Heinonen muistuttaa lopuksi.

Sidelistat
keittiökalusteteollisuuteen,
laatikkoaihiot
huonekaluteolliuuteen
45 v kokemuksella.

KILPAILUKYKYISIN HINNOIN
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Pyydä tarjous se kannattaa:
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Ahjotie 3 62900 Alajärvi
Puh. 0400 883 032 /Jouni Kujala
jouni.kujala@kujakon.fi
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HtF Group Oy osti maaliskuussa kuluvaa
vuotta Suomen Helakeskus Oy:n kalustehelojen ja -tarvikkeiden tukkuliiketoiminnan. Konserniin kuuluu nyt Helatukku Finland Oy: hela- ja kiintokalustealan
tukkuliiketoiminta, KVS Oy: valaistus- ja
sähkösuunnittelu, asennukset sekä tukkuliiketoiminta. Suomen virallinen Casambi-ekosysteemin tuotteiden jakelija
MP-Tietosovellukset Oy: ERP-järjestelmät
ja räätälöidyt ohjelmistoratkaisut tukkuja tuontialan yrityksille.
Helatukku Finland Oy:n toimitusjohtaja Ari Pölkky, kehityspäällikkö Mika Sumuvuori ja ähtäriläinen yrittäjä Jani Uura ovat perustaneet uuden yrityksen, HtF
Group Oy:n. Tavoite on tulla helaliiketoiminnan suurimmaksi Suomessa. Askelmerkit tavoitteelle maalattiin jo 2016, jolloin HtF Group Oy osti Helatukun tanskalaiselta DT Groupilta. Yrityskaupan myötä Helatukun omistus palasi Suomeen ja
Pohjanmaalle. Yrityksen tavoitteena oli jo
tuolloin vahva liiketoiminnan kasvu, jota
siivittää omiin vahvuuksiin keskittyminen.
- Näimme mahdollisuuden kehittää Helatukun liiketoimintaa uudelle tasolle ja viedä perinteistä, muutoksen alla olevaa alaa
eteenpäin, Helakeskuksen toimitusjohtaja
Ari Pölkky sanoo. Tavoitteemme on toimia
tukkurina, joka tarjoaa entistä parempaa
palvelua ja logistiikkaosaamista keittiöitä ja kylpyhuoneita valmistaville yrityksille, hän jatkaa.
- Olemme omistaneet Suomen Helakeskuksen vuodesta 2007. Nyt on oikea aika luopua omistuksestamme ja siivittää
yhtiö uuden omistajan myötä seuraavaan
vaiheeseen, Panostajan toimitusjohtaja
Tapio Tommila sanoi kaupanteon jälkeen.
Yrityskaupan jälkeen Helakeskuksen toimitusjohtajaksi siirtyi HtF Groupin johtaja Ari Pölkky. Hän on tähän asti toiminut
HtF Groupin tytäryhtiön Helatukku Finland Oy:n toimitusjohtajana. Helatukun
toimitusjohtajana aloitti HtF- Groupin kehitysjohtaja Mika Sumuvuori. Matkan varrella mukaan on tullut uusia tytäryrityksiä
ja pienestä konsernin taimesta on kasva-

Jari Uurna, Mika Sumuvuori
ja Ari Pölkky.
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nut eteenpäin menevä ja energinen yli 50
henkilön ammattitaitoinen yhteisö.
- Toimintamme perustana on neljä yhdessä määritettyä arvoamme: yhteisöllisyys,
välittäminen, rohkeus ja luotettavuus, Ari
Pölkky maalaa.

Laaja valikoima ja kokemus
Konserni tuottaa brändien kautta innovatiivisia ratkaisuja rakennus-, sähkö-, valaistus- ja kalustealan yritysten kasvuun.
- Varastostamme löytyy yli 3000 eri tuotetta asiakkaitamme varten. Toiminnanohjausratkaisujemme, logistiikkaa helpottavien työkalujen ja erilaisten räätälöityjen
suunnittelu- ja asennuspalveluiden avulla haluamme viedä alaa eteenpäin, Pölkky
selventää. Yritys palvelee erityisesti keittiö- ja kiintokalustevalmistajia, puuseppiä, huonekaluteollisuutta sekä rauta- ja
sisustusliikkeitä.
Konserni haluaa olla yhdessä kumppaniensa kanssa kehittämässä suomalaista
rakennus- ja kalustealaa ja turvaamassa
sen tulevaisuutta.
- Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille
lisäarvoa ja kilpailuetua kotimarkkinoilla kymmenien vuosien kokemuksen tuomalla ammattitaidolla, vahvalla kansainvälisellä hankintaosaamisella ja innovatiivisella otteella uuden kehittämiseen. HtF

Ari Pölkky Suomen
Helakeskuksen toimitusjohtaja.
Group Oy:llä 45 vuoden kokemus tukkuja kalustealalta, 3200 eri tuoteartikkelia ja palveluratkaisua, palveluksessa 58
osaavaa ammattilaista, 30 kansainvälistä yhteistyökumppania, 4 tytäryhtiötä ja
18,8 miljoonan liikevaihto 2020. Tavoitteena on tulevaisuudessa olla markkinajohtaja.
- Haluamme olla kehittämässä suomalaista kalustealaa ja turvaamassa sen tulevaisuutta, Pölkky kiteyttää.
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: HtF Group Oy

LAATUKONEET NYT TEHDASHINNOIN
Helatukku Finland Oy on suomalainen hela- ja kalustealan tukkukauppa. Helatukun valikoimassa on yli 2500 eri
artikkelia.
Suomen Helakeskus Oy on helojen maahantuontiin ja palveluihin erikoistunut yritys. Yrityksen helavalikoima koostuu kalusteteollisuuden helatarvikkeista.
KVS Oy on valaistukseen ja sähköön erikoistunut tukkuliike, joka myös suunnittelee ja toteuttaa terveellisiä ja
muuntojoustavia valaistusratkaisuja. KVS Oy on Suomen
virallinen Casambi-ekosysteemin tuotteiden jakelija.
MP-Tietosovellukset Oy on kotimainen ohjelmistoalan yritys, joka valmistaa toiminnanohjausjärjestelmiä ja räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja tukku- ja vähittäisliikkeiden
tarpeisiin.
Leducut mittatilauspalvelu on suunnitteluohjelma, jossa
voit suunnitella ja tilata kohteeseen soveltuvan valaistuksen Osramin lednauhoilla. Nauha voidaan tilata määrämittaan katkaistuna joko ilman profiilia tai valmiiksi upotettavaan tai pinta-asenteiseen alumiiniprofiiliin asennettuna käyttötarkoituksensa mukaan.

#bydelmac

Ammattiasiaa

puusepänteollisuudesta!

fi

Eikö sinulle
tule puuviestiä?
Tilaa lehti kätevästi.
Opiskelijat:opiskelijatilaus 20 €
Yrittäjät/tilaajat: vuositilaukset 37,50 €
Ulkomaat / eurooppa 50 €

• Puuntyöstökoneet
• Pintakäsittelylaitteet
• Purunpoistolaitteet
• Murskaus/briketöinti
• Alumiini/pakkauskoneet

(hinnat sisältävät alv. 10%)

Tilaukset/osoitteenmuutokset:
aineistot@puuviesti.fi
p. 050 572 5996 / kaarina julkunen
tai suoraan nettisivuilta

www.puuviesti.fi
Soita 0500 354 150
WWW.PUUVIESTI.FI
www.delmac.fi
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Mittatilauskalusteiden suunnittelun ja
tuotannonohjauksen sujuva vuoropuhelu
toteutettiin Vertexillä
Opdeco suunnittelee ja valmistaa näyttäviä mittatilauskalusteita koteihin ja
toimistoihin pääasiassa levykalusteina.
Kalusteiden suunnittelussa ja tuotannonohjauksessa kasvua hakeva Opdeco
luottaa Vertex Ind -ohjelmaan.

Vuonna 2007 Vantaalla perustettu Opdeco on investoinut omaan tuotantoon ja
valmistaa itse enemmistön myymistään
levykalusteista sekä niiden oheistuotteista. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti
että yrityskauppojen kautta sopivan kohteen löytyessä. Opdecolla on nykyisin toimipisteitä Etu-Töölössä, Vantaan Tammistossa sekä Kuusamossa. 2020 toteutuneen Kesti Kaluste oy:n yritysoston myötä
Opdecolla on nyt myös Helsingin Suutarilassa tuotantotilat. Yrityksessä työskentelee yhteensä 18 myynnin, asentamisen
ja tuotannon ammattilaista.
Opdecon toimitusjohtaja ja Opdecon emoyhtiön Kaluste Päivärinta oy:n hallituksen
puheenjohtaja Olli Päivärinta kertoo, että
yritys panostaa korkeaan laatuun ja näyttävään ulkonäköön.
- Design on meille tärkeä asia, samoin
myös hyvä asiakaskokemus niin palvelun
kuin tuotteen suunnittelun ja asennuksenkin kautta. Haluamme tyytyväisiä asiakkaita joka saralla.
Kalustesuunnittelussa näkyy nyt Päivärinnan mukaan se, että asiakkaat ovat vaativia laadun suhteen ja myös valmiita panostamaan asumiseen.
- Yksilölliseen suunnitteluun ja kestävään,
ajattomaan designiin ollaan valmiita sijoittamaan. Varsinkin nuorempi sukupolvi panostaa kalusteiden laatuun. Kotimaisuus on nosteessa ja uskon, että kotimaisten laadukkaiden tuotteiden kysyntä ei ainakaan laske.
Opdecolla on paljon kohteita pääkaupunkiseudun vanhoissa taloissa, joissa pohjaratkaisut ovat haastavia. Kaartuvat seinät
ja korkeat huoneet vaativat paljon asennukselta. Pienissä kylpyhuoneissa materiaalien pitää paitsi näyttää hyvältä myös
kestää vesiroiskeet.
- Pisara-kylpyhuonesarjallemme on 10
vuoden takuu, Päivärinta toteaa esimerkkinä Opdecon laadusta.
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Olli Päivärinta painottaa, että hyvä asiakaskokemus tarkoittaa koko ketjua suunnittelusta ja palvelusta asennukseen.
Mittatilauskalusteiden suunnittelukokonaisuus otettiin haltuun Vertex-ohjelmistolla
- Haimme hyvää ohjelmaa suunnitteluun
ja tuotannon ohjaamiseen. Aloitimme Vertexin kanssa pilottihankkeen mittatilauskalusteen tuotannonohjauksesta yhdessä
vuonna 2018, ja osaamista jaettiin siinä molemmin puolin, Päivärinta kertoo.
Nykyään Opdecolla on oma tuotesuunnittelu, ja toiminta ohjelmiston kanssa on
melko itsenäistä. Välillä Vertexin puoleen
käännytään tuen ja kehitystarpeiden merkeissä.
- Vertex tehostaa kokonaisuuden hallintaa. Kun suunnittelemme mittatilaustuotteen asiakkaalle, sama tieto saadaan linkitettyä suoraan tuotantoon. Lopputuloksena säästyy aikaa ja inhimilliset virheet
vähenevät oleellisesti. Kaikki mittatilaustuotteita valmistavat tietävät, että tieto
pitää viedä suunnittelusta onnistuneesti eteenpäin, ja virheet maksavat paljon.

mä on oikeasti tuotannon ohjaukseen liittyvä ohjelma. Meillä kehitetään tätä koko
ajan sitä mukaa, kun tulee uusia tuotteita.
Opdecolla on käytössä myös Vertexin
oheistuotekirjastoja, joilla saa helposti lisättyä esimerkiksi kodinkoneita keittiösuunnitelmiin. Vertexin visualisointityökalu on myynnillä käytössä, ja sillä on tehty mallinnuskuvat myös Pisara-tuoteperheen esitteeseen.
- Olen tyytyväinen ohjelmiston toimivuuteen, varsinkin tuotantopuoli on meille
merkittävä. Yhteistyö on sujunut hyvin,
Olli Päivärinta tiivistää.
Vertex InD on kotimainen suunnitteluohjelmisto keittiö- ja kalustevalmistajille.
Sen avulla suunnittelet asiakaskohtaiset
tai vakiokiintokalusteet virheettömästi ja
hyödynnät syntyneet tiedot tuotannossa
ja toimituksessa.

”Se on pro-tason juttu”
Opdecon suunnittelijat ovat ottaneet Vertexin hyvin vastaan. Uuden oppiminen vie
aina aikansa, mutta Päivärinnan mukaan
uuden suunnitteluympäristön käyttö opittiin nopeasti.
- Hyvää on myös se, että tuote on räätälöitävissä ja saadaan oikea informaatio suoraan tuotteesta, se on pro-tason juttu. Tä-

Opdeco perustettu 2007
Lv. Noin 4 MEUR
Työllistää 18 hlöä
https://opdeco.fi/
http://opdecoshop.fi

YKSILÖITYÄ
TUOTTAVUUTTA

UUTTA
CNC työstökeskus
creator 950

Nopeammin, tarkemmin ja
tehokkaammin – Format4 asettaa
uudet oletusarvot työstöihin.
Se tarjoaa kaiken tarvittavan
yhdeltä valmistajalta – ratkaisut
tuottavuuteen niin koneissa kuin
ohjelmistoissa.

OLSA AY
Tupalankatu 4, 15680 Lahti | Tel.: +358 10 820 7200 | info@olsa.ﬁ | www.olsa.ﬁ
F4_creator 950_D-Jet_185x128mm.indd 1

CNC pora ja
tapin-lyöntiautomaatti D-Jet

OLSA
09.02.2021 07:47:54
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Penopella menestystä massiivipuupuolen laitetoimituksissa
Vuonna 1946 perustettu Versowood on
Suomen suurin yksityinen sahatavaran
tuottaja ja jalostaja. Toimintaa Versowoodilla on 13 yksikössä, 12 kotimaassa ja 1
Virossa. Versowood toimii seuraavilla liiketoiminta-alueilla: sahatavara, liimapuu,
puupakkaukset, maa- ja tierakentaminen
sekä energia.
Versowood investoi Heinolan liimapalkkitehtaan tuotannon laadun ja toimintavarmuuden tehostamiseen päivittämällä linjan mekanisoinnin, scannerit, katkaisusahan ja höylän. Versowoodin liimapalkkitehtaat tuottavat noin 150 000
m3 liimapuuta asiakkaiden tarpeiden mukaan valmistettuna.
Riihimäen sahan höyläämöön Versowood
hankkii uuden luotettavan höylän ruotsalaiselta höylävalmistaja WPM:ltä. Höylätyn sahatavaran ensiluokkainen laatu on
tärkeää, joten uusi höylä on luonnollinen
investointi laatuun. Versowoodin Riihimäen sahan tuotanto on vuosittain lähes
300 000m3, josta sahan höyläämö työstää nykyisin noin 30 000 m3.

Linjan päivitys nostaa
kapasiteettia
Liimapalkkitehtaan linjan päivitys nostaa tehtaan kapasiteettia, tuotantovarmuutta ja laatua. Olemassa oleva scanneri korvataan maailman suurimman
scannerivalmistaja Microtecin Goldeneye 301+ -scannerilla, joka kuvaa oksakohdat ja halkeamat luotettavasti katkaisusahan katkaisulistausta varten. Lisäksi linjaan asennetaan uusi Microtec CurveScan -scanneri mittaamaan kappaleen
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muotoa. CurveScan -3D-scanneri tunnistaa puun kierouden sekä lape- ja syrjävääryyden. Linjaan uutena koneena lisätään ruotsalaisen WPM:n Medium -höylä
parantamaan lopputuotteen laatua. WPM
on tunnettu ruotsalainen höylävalmistaja, jonka työtekijöillä on vuosikymmenien
kokemus höylien valmistuksesta. Linjan
katkaisusaha korvataan System TM:n Opti-Kap 3003 -katkaisusahalla. Opti-Kap
3003 -katkaisusaha toimii yhdessä GoldenEye 301+ -scannerin kanssa. Näin
saadaan määritettyä tarkka katkaisukohta
vikojen poistoon ja minimoitua materiaalihävikkiä. System TM:n luotettava mekanisointi korvaa linjan vanhan mekanisoinnin. Linjan asennustyöt aloitetaan vuoden
2023 alussa.

Riihimäen uusi höylä
tehostaa tuotantoa
Versowoodin Riihimäen höyläämön vanhan hyvin toimineen ruotsalaisen höylän
korvaa WPM Large -höylä, joka on myös
ruotsalainen. Uusi höylä tehostaa tuotantoa ja vähentää tuotantokatkoksia pienentäen asetteen tekoaikaa huomattavasti

mm. servo-ohjattujen karojen ansiosta.
Nykyaikainen höylä helpottaa käyttäjien
työtä, koska kaikkien ajettavien tuotteiden
asetukset voidaan tallentaa höylälle ja ottaa käyttöön nappia painamalla. WPM:llä on lukuisia hyviä uusia ratkaisuja höylien tekniikkaan ja kunnossapitoon. Höylä
asennetaan tehtaalle syksyllä 2022.

Jo toinen toimitus System
TM:ltä Versowoodille
System TM on toimittanut jo aikaisemmin Versowoodille liimapalkkipuristinlinjan Hartolaan. Tyytyväisyys System TM:n
toimitukseen vahvisti päätöksen tekoa uusien investointien osalta Penopen ja luotettavien päämiesten kanssa.

u Yritysuutisia

Syksyn markkinoita värittää Eko-tuotteet
ja raaka-aineiden saatavuus
Carlo Casagrande on yli 15 vuotta edustanut Euroopan suurinta maalattujen ovien valmistajaa Saca Industrialea, joka nyt
tuottaa maalattuja ovia, joissa käytetään
vesiohenteista maalia. Kaiken kaikkiaan
yritys on ottanut ison askeleen vihreämpien tuotteiden toimittamiseen.

- Arpa Industrialen tuotteita olemme lanseeraanneet keväällä, hän jatkaa. Valikoimaan on tullut 4 mm kompaktilevyt välitiloihin, laminaatteja sekä HPL:ää ja Fenix-tuotteita. Samat värisävyt löytyvät
uudessa työtasovalikoimassa ja varastossa olevissa ABS-reunanauhoissa.

- Syksyn ehdottomia teemoja meillä on
Eko-tuotteet. Vihreitä tuotteita on tulossa valikoimaamme vielä lisää, kertoo Micaela Andersson-Rosa Carlo Casagrandelta. Myös tuotemerkki Dekker jatkaa kierrätettävien tuotteiden materiaalien kehittämistä.

- Myös vedenkestävästä kompakti levystä
tehtyjä kylpyhuonelevyjä sekä valmiita kokonaisuuksia voidaan myydä suoraan varastostamme.

- Decker Hollannista ja Decker Nordic
tuottavat vääntymättömiä, ympäristöystävällisiä, kevyitä ja samalla lujia työtasoja useisiin sovelluksiin, näitä löytyy syksyllä tuotevalikoimastamme, hän jatkaa.
- Lisäksi me tulemme lanseeraamaan lisää tuotteita vihreillä arvoilla, kuten työtasot kennolevyllä- myös työstöohjelmaan.
Valikoimaan tulee myös kvartsi PET-työtasot työstettynä. Nämä lisäävät ”vihreiden tuotteiden” saatavuutta Carlo Casagranden valikoimassa.
- Helposti asennettavat kevyet tuotteet
antavat meille etumatkaa Eco-tuotteiden
kauteen, hän toteaa.

- Vuosi on ollut poikkeuksellinen ja mielenkiintoinen. Raaka-aineet ovat kortilla ja
hinnat pilvissä, Micaela Andersson-Rosa
toteaa. Ensimmäisen kerran olemme olleet
pakotettuja hyväksymään näin suuria hinnankorotuksia jo tekemiimme tilauksiin.

- Olemme saamiemme tietojen perusteella jo pidemmän aikaa kasvattaneet varastosaldojamme. Tästä saamme nyt olla iloisia, koska raaka-aineet ovat maailmanlaajuisesti huvenneet radikaalisti, hän sanoo.
Tilanne näyttää jatkuvan vielä jonkin aikaa samanlaisena. Rahtihinnat ovat maailmanlaajuisesti myös moninkertaistuneet.
- Yhteistyö toimittajiemme kanssa on koko
ajan ollut tiivistä, jotta pysyisimme tietoisena maailman tilanteesta. Meiltä löytyy siis
varastossa runsaasti runkoja, ovia, reunanauhoja sekä työtasoja muiden tuotteiden
lisäksi, Andersson-Rosa toteaa.

SACA korkealaatuiset maalatut ovet
• 5 trendin mukaista profiilia nopeana
toimituksena varastosta
• Kaikki oviprofiilit saatavissa 14 sävyssä
matta- ja kiiltäväpintaisena
KAIKISSA MATTAPINTAISISSA VARASTOOVISSA VESIOHENTEINEN MAALI.

RTS-altaiden valikoima
uudistunut
RTS-altaiden valikoima on uudistunut,
Rodi -altaat, joita myydään paljon esimerkiksi Saksassa suurimmille keittiövalmistajille, kuuluvat Carlo Casagranden valikoimaan.

Palveluksessanne 24/7
alan uusimmat
koneet ja ohjelmistot!
Teroituspalvelumme on
nyt entistä nopeampaa,
laadukkaampaa
ja laaja-alaisempaa

WWW.PUUVIESTI.FI
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Puulon Oy uskoo
puualan tulevaisuuteen
Massiivipuutuotteiden ja komponenttien
kysyntä on viimevuosina ilahduttavasti lisääntynyt. Erityisesti korona-aika on lisännyt uusien puutuotteiden suunnittelua ja
kotimaisen valmistuksen tarvetta. Kotona vietetään enemmän aikaa ja työn painopiste on muuttunut enemmän etätyöskentelyksi. Kodin kalusteisiin halutaan panostaa ja kalusteiden käyttötarkoitus etsii
uusia muotoja. Harvalla on mahdollisuus
vaihtaa isompaan asuntoon, etätyö on sovitettava olemassa oleviin neliöihin.
- Puulonin tehtaalla tämä aika on näkynyt oman kaappisänkymalliston myynnin kasvuna. Alihankintana valmistettavien kalusteiden tilausmäärät ovat myös
nousussa, kertoo Risto Luoma Puulonilta. Näitä kalusteita toimitetaan kotimaan
lisäksi ympäri maailmaa.
Tuotteita halutaan valmistaa aiempaa
enemmän kotimaassa.
- Tähän on vaikuttanut moni asia. Yleisesti ottaen voidaan todeta kiinnostuksen li-

sääntyneen kotimaisuutta kohtaan. Kotimaisuudella saadaan tuotteisiin lisäarvoa,
Risto Luoma pohtii. Kustannusten nousu
ulkomailla, kuljetusten vaikeudet ja tavaratoimittajien epävarmuudet ovat kääntäneet katseet kohti kotimaisia valmistajia.
Teollisen puuntyöstön tulevaisuuteen pitää luottaa ja siksi tuotannon tehostamiseen kannattaa investoida.
- Puulon investoi juuri valmistuneeseen
maalaamoon ja sai samalla siirrettyä kaikki yrityksen toiminnot saman katon alle.
Enää ei tarvitse kuljettaa tuotteita hallista toiseen, hän jatkaa. Nykyaikaisen maalaamon ilmanvaihtokoneiden kapasiteetissa on otettu suunnittelun lähtökohdaksi liuotinohenteiset pintakäsittelyaineet.
- Asiakkaiden toiveesta käytämme myös
vesiohenteisia maaleja ja lakkoja, joiden
ilmanvaihtotarve on huomattavasti pienempi, Luoma sanoo. Maalaamon kapasiteettia on samalla kasvatettu vastaamaan
paremmin tulevaisuuden tarpeita.

- Nyt voimme tarjota myös pintakäsittelyä alihankintapalveluna, hän toteaa. Alihankintatuotteet valmistetaan aiempaa
useammin kokonaan valmiiksi tehtyinä
ja asiakkaan logolla varustettuihin pahvilaatikoihin pakattuna. Tarvittaessa tuotteet varastoidaan Padasjoella ja lähetetään yksittäin suoraan loppuasiakkaalle.
Lisääntyvä alihankinta mahdollistaa uusien ammattitaitoisten puuseppien palkkaamisen nykyisiin ja tuleviin tehtäviin.
Puulon auttaa myös opiskelijoita pääsemään työn tekemiseen kiinni tarjoamalla työharjoittelupaikkoja kehittyville tekijöille.
Puulonin edellinen investointi oli 5-akselinen CNC-työstökeskus, joka mahdollistaa lähes viisimetristen pöydänkansien ja
vaativien 3D muotojen työstämisen. Seuraava investointi on leveänauhahiomakone, joka asennetaan vielä tämän vuoden
aikana.

RAKENNUSPUUSEPÄN TEOLLISUUDEN RATKAISUT
www.finnbaum.com
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Vienti on lähtenyt kasvuun
Kauppakamarien tuoreiden vientiasiakirjatilastojen mukaan alkuperätodistusten
kysyntä kasvoi Suomessa maalis-kesäkuussa peräti kahdeksan prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
- Myös meillä Hämeessä vientiyritykset
ovat elpymässä koronaa edeltävään aikaan ja meiltä maalis-kesäkuussa haettujen alkuperätodistusten määrä on nyt jopa suurempi kuin ennätysvuonna 2019.
Kasvua on viime vuodesta noin 10 prosenttia ja kuusi prosenttia ennätysvuoden
vastaavaan ajanjaksoon, toteaa Hämeen
kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa vientiä
varten yritykset hakivat kesäkuussa kauppakamareista yhteensä 6226 alkuperätodistusta.
- Hämeen kauppakamari vahvisti kesäkuussa 591 alkuperätodistusta ja maalis-kesäkuussa yhteensä 1934 alkuperätodistusta, kun ennätysvuonna 2019
määrä oli 1819. Yritykset hakivat alkuperätodistuksia eniten Venäjän, Turkin, Kiinan ja Saudi-Arabian vientiä varten, Eerikäinen kertoo.

Kauppakamarien tuore tilasto vahvistaa
Suomen viennin kasvun jatkuneen touko-kesäkuussa, sillä tullin eilen julkistamien ennakkotietojen mukaan tammi-toukokuussa vienti EU-maihin nousi 10,4
prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 8,9
prosenttia. Vienti Saksaan kasvoi 38,9
prosenttia, Venäjälle 49,4 prosenttia ja
Kiinaan 42,7 prosenttia.
Versowood Group Oy:n toimitusjohtaja
Ville Kopra kertoo, että sahateollisuuden
vientinäkymät lähiajoille ja syksylle näyttävät kohtuullisen hyviltä.
- Koronan myötä puun kysyntä on lisääntynyt ja kysyntää on lisäksi vahvistanut
muun muassa USA:n vahva talouden elvytys sekä puurakentamisen ja puunkäytön vahvistuminen, toteaa Kopra.

set vaikeuttavat edelleen yritysedustajien
matkustamista kohdemaihin.
- Vientiyritysten mukaan uusien kauppojen saaminen on yhä vaikeaa, jos yritysedustajat eivät pääse paikan päälle tekemään myyntityötä uusien kauppojen aikaansaamiseksi elvytyspakettien piristämiltä markkinoilta, muistuttaa Vuori.
Vuoren mukaan Suomen omatkin, tiukat
maahantulorajoitukset ovat yhä viennin
ja matkailun kannalta haasteelliset, vaikka niitä on pyritty päivittämään koronatilanteen meillä ja maailmalla muuttuessa.
Hämeen kauppakamari

- Suomen vienti on hyvässä kasvussa koronapandemian helpottaessa maailmalla,
mutta jopa aavistuksen vahvempaa viennin kasvua olisin odottanut kesäkuulle, arvioi tilannetta Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.
Elämä Suomen päävientimarkkinoilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa on normalisoitumassa, mutta koronarajoituk-

Projectan juhlavuoden etu
koneasiakkaille
Oletteko aikeissa hankkia tänä vuonna koneita?
Tässä tulee etu, joka kiinnostaa varmasti jokaista
koneinvestointia suunnittelevaa:
Kun ostat meiltä min. 100 000 € (alv 0 %)
koneen elokuun 2021 loppuun mennessä,
viemme sinut jollekin alan messuille Eurooppaan
veloituksetta, esim. Ligna 27.9.-1.10.2021,
Vitrum 5.-8.10.2021.
Etuun sisältyy yhden henkilön lentomatkat
Helsingistä, hotelli kohteessa, messut,
kyydit messuille ja Projecta 75v-juhlaillallinen.
Messujen ajankohdat riippuvat tietysti
koronatilanteesta.

KYSY LISÄÄ!

projecta.fi

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE
WWW.PUUVIESTI.FI
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Pikku-Finlandian rakennustyöt alkoivat Töölönlahdella
Tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Finlandia-talon perusparannus alkaa keväällä 2022. Kongressi- ja tapahtumatoiminta kuitenkin jatkuu keskeytyksettä uusissa tiloissa.
Töölönlahden rantaan kohoavan Pikku-Finlandian rakennustyöt käynnistyivät huhtikuun lopulla.
Pikku-Finlandia sisältää noin 2000 neliömetriä muunneltavia tapahtumatiloja. Tapahtumatilojen lisäksi Pikku-Finlandiassa toimii Finlandia Café. Rakennus valmistuu loppuvuodesta 2021, ja avajaisia vietetään tammikuussa 2022.
– Tilassa voi järjestää jopa 1100 henkilön kongressin. Istuva illallinenkin onnistuu 800 vieraalle. Live-keikkojen järjestäjät ovat olleet erittäin kiinnostuneita Pikku-Finlandiasta, sillä viime vuosina useita keikkapaikkoja on suljettu. Kysyntää monipuoliselle tapahtumatilalle löytyy, iloitsee Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.
Pikku-Finlandian on suunnitellut Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kansainvälinen opiskelijaryhmä. Suunnittelukurssille osallistui 18 maisterivaiheen opiskelijaa, joita
ohjasivat professorit Pirjo Sanaksenaho ja Pekka Heikkinen. Kurssilla luoduista ehdotuksista valittiin toteutettavaksi Jaakko Torvisen konseptiin perustunut Finlandia Forest.
Toteutuksen tarkemmat suunnitelmat on laatinut koko Finlandia-talon perusparannuksen pääsuunnittelija Arkkitehdit NRT Oy.
Rakennus koostuu puumoduuleista, jotka valmistetaan FMHaus oy:n tehtailla Jokioisissa. Julkisivun katseenvangitsijoina toimivat kuoritut mäntyjen rungot. Käytettävät 95
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mäntyä on yksitellen valittu loviisalaisesta metsiköstä
– Meihin teki suuren vaikutuksen Finlandia Forest -ehdotuksen oivallus tuoda kokonaisia puunrunkoja sisätiloihin ja rakennusta kiertävälle terassille. Ne toimivat myös kantavina
pilareina, Johanna Tolonen kuvailee.
Sisätiloissa valmistettavat puumoduulit nopeuttavat rakentamista ja ehkäisevät kosteusongelmia. Moduulit siirretään
sääsuojattuina Töölönlahden rantaan. Siirron aikana jokaisen moduulin tilaa tarkkaillaan olosuhdeantureiden avulla.
Jatkossa puumoduulit voidaan irrottaa toisistaan ja muokata uutta käyttökohdetta varten.
Finladia-talon perusparannus kestää noin kaksi ja puoli
vuotta. Sen valmistuttua Pikku-Finladian rakennus on tarkoitus siirtää koulujen ja päiväkotien väistötilaksi. Rakennuksen arvioitu käyttöikä on yli 20 vuotta.
– Finlandia-talon peruskorjaus on kaupunkimme rakennusperinnön vaalimisen kannalta keskeisimpiä hankkeita. On
mahtavaa, että pystymme korjauksen aikana elävöittämään
Töölönlahden aluetta kiinnostavalla ja tapahtumia houkuttelevalla Pikku-Finlandialla. Pandemiasta nousevalle kaupungille tämä on jopa aiempaa tärkeämpää. Rakennuksen
ratkaisuissa näkyvät kaupunkimme arvot: luonnon arvostaminen ja halu olla kiertotalouden ratkaisuissa edelläkävijä,
kommentoi Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki.
Teksti: Veli-Matti Oikarinen

LAHDEN TERÄTEOS OY

Puuntyöstöterät ammattilaisille

Pyöröterät
sahalaitoksiin

Profiiliterät jatkojalostusteollisuuteen

Terät huonekalu- ja
levyteollisuuteen

AKE:n valmistamat pyöröterät takaavat aina täydellisen
leikkausjäljen. Terien käyttöikä on markkinoiden parhaimmistoa.

Asiakaskohtaisesti suunnitellut, valmistetut ja huolletut
profiiliterät meiltä. Älä tyydy
vähempään, valitse teidän
käyttöönne paras vaihtoehto.

Meiltä löytyy kattava valikoima
vaihto- ja kääntöpalateriä sekä
kiinnitysistukoita huonekaluja levyteollisuuden työstökoneisiin.

Täyden palvelun
timanttiterähuolto
Aina asiakaskohtainen terien
valmistus, teroitus ja suunnittelu.

Lahden Teräteos Oy
Yhdyskatu 35, 15200 Lahti
03 873 3100
www.lahdenterateos.fi
ltt@lahdenterateos.fi
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Maastovaaran ja Lyytisen upea
näyttely nähtiin ProPuussa kesällä
Puuseppien tiet kohtasivat v. 1993, kun
he aloittivat puusepän jatko-opinnot Heinolan hienopuuseppäkoulussa. Koulun tavoite oli korkeatasoisen puuosaamisen kehittäminen ja siellä toimittiin hyväksi havaitulla mestari-kisälliperiaatteella työelämälähtöisesti. Opettajina ja esikuvina
toimivat alalla pitkään vaikuttaneet ja ansioituneet puusepät Kari Virtanen, Rudi
Mertz, Peter Smidt ja Seppo Auvinen sekä
sisustusarkkitehti Markku Kosonen. Yksikön päivärutiineista vastasi lehtori Pekka Blomster.
- Monivaiheisten opintojen jälkeen valmistuimme artenomi-hienopuusepiksi koulun
toiselta vuosikurssilta jouluna -95, Maastovaara ja Lyytinen muistelevat. Molemmat päätyivät perustamaan laman jälkeiseen aikaan omat yritykset, olihan talouden nousu hyvässä vauhdissa.
- Näin toimimme ja pohjatyöt tehtyämme
kesän kynnyksellä -96 puusepän yritykset
Juuripuu Tmi ja Maastovaara Tmi aloittivat Herttoniemessä ja samalla syntyi jotain merkityksellistä! Sillä tiellä olemme,
satoja projekteja takana ja tuhansia asiakaskontakteja rikkaampina, Ari Maastovaara kertoo. Seitsemän vuotta he toimivat saman katon alla, kunnes Maastovaaran tie vei Mikkeliin ja Juuripuun toiminta
on jatkunut samoissa tiloissa.
Menneisiin vuosiin kuuluu monia mielenkiintoisia yhteistöitä suunnittelijoiden
kanssa ja parhaiden projektien tuotteet
ovat eläneet koko 25 v. ajan. Tuotteiden
kehittelyn tuloksena ja vuosien myötä tekijä saattaa muuttua tekijäsuunnittelijaksi

ja näin kävi tämän näyttelyn tekijöille. Ari
Maastovaara suunnittelee lähinnä uniikkihuonekaluja ja Juuripuun mallisto taas
koostuu piensarjoina ja mittatilauskappaleina toteutettavista tuotteista. Suunnittelusta vastaavat Markku Lyytinen ja sisustusarkkitehti Kaarina Huhtiniemi.

JUURIPUU,
Markku Lyytinen
Juuripuu on hienopuuseppä/maker-designer Markku Lyytisen v. 1996 perustama
yritys, joka valmistaa omaa mallistoa ja
mittatilaushuonekaluja puulajitoiveiden
mukaan. Tuotteet valmistetaan sertifioidusta puusta ja pintakäsitellään ympäristö- ja käyttäjäystävällisillä öljyvahoilla.
Juuripuu toteuttaa myös mittatilausprojekteja yksityiskoteihin ja julkisiin tiloihin.

Helmi-keinutuoli visakoivusta, Lyytinen.

TMI MAASTOVAARA,
Ari Maastovaara
Hienopuuseppä Ari Maastovaara, verstas sijaitsee hänen synnyinkaupungissaan
Mikkelissä. Työ pohjautuu Heinolan hienopuuseppäkouluun, jossa mestarit jakoivat
oppiaan ja antoivat tinkimättömän työn
aakkoset.
Maastovaaraa kiehtoo puun olemus, joka
yllättää ja innoittaa. Hän haluaa vaikuttaa
esineiden muotomaailmaan, joten valmiita suunnitelmia ei tarvitse olla. Loistavalla tavalla Maastovaara yhdistelee työssään
taitavaa tekniikkaa ja puulajien tuntemusta
sekä upeaa muotokieltä ja tuotteen tarkoituksenmukaisuutta unohtamatta.

Tyylikäs parisänky integroitunein valaisimin,
Lyytinen.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Asiakkaan tilaama uniikki työtuoli, jossa
”vaihteet”, jolla tuolin asentoa voi vaihtaa,
Maastovaara.
Arthur -pöytä, asiakkaalle tehty, jossa Tapiovaaran kolmipistejalka. Tyvipuusta tehtynä
sektorimaisuus tuntuu toimivan. Kymmenen
vuoden jälkeen pöytä on ehjä ja kaunis, joten
halkeamisvaraa ei ole.
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Ajatonta eleganssia
Rehaun uusi supermattapintainen
tuotesarja tuo luksusta arkipäivään.
Sarjan huonekalulevyillä, reunanauhoilla ja ruloratkaisuilla voit luoda
elegantteja, kestäviä ja helppohoitoisia huonekaluja, jotka sopivat
pinnaltaan ja väreiltään harmonisesti
yhteen. Lisätietoja: www.rehau.fi
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Unelmatyö löytyi
aktiivisuudella ja
ammattitaidolla
Tampereelta kotoisin oleva Tytti Punkka on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajana
Itä-Helsingissä. Oman intohimon, työkokemusten ja ennakkoluulottoman opiskelupolun kautta Tytti Punkka löysi ammatin, jossa hän voi yhdistää sekä kädentaidot että ihmisten kanssa olemisen.
Unelmatyö tuli eteen, kun Kontulan nuorisotyöyksikössä avautui nuoriso- ja kädentaito-ohjaajan paikka Puu- ja korutyöpajalla, nuorten toimintakeskus Luupin yhteydessä.
- Hakukriteereinä vaadittiin kokemusta
nuorisotyöstä, yhteisöpedagogin tutkinto ja osaamista kädentaidoissa. Minusta
tuntui, että tuo paikka oli kuin minua varten tehty, joten en jättänyt kokeilematta
onneani. Ja nyt istun Askiksen toimistossa, Punkka kertoo.
- Työtehtäviini kuuluu eri kädentaitojen
ohjaaminen sisältäen vahvasti puutyöt,
mutta myös nuorisotyön puoli eli läsnäolo ja keskustelu, hän jatkaa.
- Tuntuu, että palaset ovat loksahta-
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neet kohdilleen, sillä koen olevani unelmatyössäni, jossa pääsen kehittämään
omaa osaamistani hieman erilaisemmassa ympäristössä kuin olen aiemmin tottunut työskentelemään, Tytti Punkka toteaa iloisena.

Mutkien kautta päämäärään
Ihan suora ei tie unelma-ammattiin ole ollut. Mutta Tytin tarina on hyvä esimerkki siitä, miten monipuolinen opintopolku
ammattiin voi olla.
- Kotoa sain tärkeimmän neuvon tulevaisuuteen, kun molemmat vanhemmat kannustivat tekemään asioita itse, opiskelemaan ja olemaan ahkera. Ja ennen kaikkea pyrkimään eteenpäin, Tytti Punkka
kertoo. Peruskoulusta Punkka jatkoi lukioon, saadakseen lisää aikaa miettiä,
mitä haluaa isona tehdä.
- Ja halusin myös kasvattaa yleistietouttani, sillä hävisin jatkuvasti äidilleni Trivial Pursuitissa, Punkka nauraa. Ensimmäinen voitto äidistä tulikin ylioppilasjuhlien jälkeisenä päivänä.

Lukion jälkeen hän haki yhteishaussa silloiseen TTVO:lle opiskelemaan taidetta.
- Varmuuden vuoksi hain vielä Lempäälän käsi- ja taideteolliseen koru- ja metallipuolelle sekä lisähaussa puupuolelle, Tytti muistelee. Puupuolella hän oli varasijalla 5., kun päätökset
kesällä tulivat. Kun kesä läheni loppuaan ja varmuutta opiskelupaikasta ei ollut, hän päätyi hakemaan lisähaun kautta vielä
Etelä-Pohjanmaan opistoon Ilmajoelle nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaajan perustutkintoon.
- Tämä oli hetken mielijohteesta huolimatta erittäin hyvä päätös, sillä opiskelupaikka aukeni ja seuraavat kaksi vuotta kuluikin peltojen keskellä, Tytti sanoo.
Valmistuttuaan nuoriso-ohjaajaksi vuonna 2006 hän muutti
Turkuun, jossa teki töitä vuoden 2007 loppuun. Veri veti kuitenkin takaisin kohti Tamperetta.
- Muutin Ylöjärvelle, jossa tein iltaohjaajan töitä nuorisotalolla
tammikuusta 2008 tammikuuhun 2010, Tytti kertoo.

Ikataan opiskelemaan
- Keväällä 2008 heräsi vahvana ajatus, että haluan iltaohjaajan
töiden lisäksi jotain lisäsisältöä olemiseen, joten päätin hakea
Ikataan puupuolelle, Tytti sanoo. Tytti muistelee uhonneensa, että hänestä tulee parempi puuseppä kuin isästään, tai että hänellä on ainakin koulutus siihen. Ovet aukenivat Ikataan
ja ryhmänohjaajaksi tuli Arto Anetjärvi. Kolmen vuoden aikana Tytille vahvistui ajatus siitä, että hän haluaa tulevaisuudessa yhdistää sekä nuoriso- että puutyöt.
- Ison kiitoksen lähetän Artolle siitä, että ymmärsi nuoriso-ohjaajan identiteetin olevan iso osa minua. Olisihan voinut käydä
myös niin, etten olisi saanut ajatukselleni tukea, Tytti kiittelee.

Nuoriso-ohjaaja puuseppä
Tytti Punka sanoo ensisijaisesti olevansa nuoriso-ohjaaja, jonka suuri intohimo on ollut kädentaidot. Vaikka hän ei ole puutöitä valmistumisen jälkeen tehnyt aktiivisesti, hän on koittanut
ylläpitää osaamistaan kunnostamalla huonekaluja ja rakentamalla nukkekotimaailman osia 1:12 mittakaavassa.
-Ikatan pääsykokeisiin taisin viedä ennakkotehtävänä tekemäni
jäätelötikuista tehdyn nukkekodin kehdon, Tytti Punkka sanoo.
Ikatasta valmistuttuaan Tytti teki monenlaisia töitä, kunnes onni potkaisi jälleen ja elokuussa 2011 hän aloitti nuorisotyöntekijänä Tampereen kaupungilla.
- Aloitin Helapuiston nuorisokeskuksessa Etelä-Hervannassa
ja siirryin muutaman vuoden päästä Nuorisokeskus Kupoliin
Hervannan ytimeen.
- Olisikohan ollut vuosi 2014, kun päätin kokeilla onneani
ammattikorkeakoulujen yhteishaussa ja hain yhteisöpedagogin monimuoto-opintoihin Humakiin, sillä halusin lisätä mahdollisuuksiani työelämää ajatellen ja pääsin sisään.
Tytin puutaitoa on osattu hyödyntää ja hän on päässyt mukaan
moniin eri tapahtumiin ja projekteihin, ja ollut monesti se, joka nuorten kanssa valmisti koriteet eri tapahtumiin ja vastasi
askartelun ohjauksesta.
Tällä hetkellä hän tekee monipuolisena osaajana unelmatyötään.
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tytti Punkka

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

Katso referenssigalleria hvloy.fi

FSC-C122888

HVL on Suomen suurin viiluarkkien valmistaja sekä
merkittävä viilujen ja laminaattien maahantuoja.
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Intuition kantava voima
Lapsuutensa Petri Tuhkanen asui vanhempiensa ammatin vuoksi Lähi-idän eri
maissa, ja näin hänestä tuli maailman
kansalainen. Haastatteluhetkellä tavoitimme hänet Berliinistä. Matka taitelijan
ammattiin on Petrin sanojen mukaan ollut monisäikeinen.
- Olen aina ollut lahjakas käsistäni ja kiinnostunut luomaan käsilläni asioita, Petri Tuhkanen sanoo. Ikaalisissa (SASKY
– Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos) hän opiskeli vuosina 2002–2005.
- Ajauduin tästä kiinnostuksesta puuseppäkouluun ja työskentelemään huonekalujen parissa, hän jatkaa. Opiskellessaan
Ikaalisissa hienopuusepäksi, hän sai tuntuman eri materiaaleihin ja niiden mahdollisuuksiin, sillä Ikaalisissa pystyi ottamaan valinnaiskursseja muilta linjoilta kuten metalli- ja lasilinjoilta. Opiskelut
avasivat laajasti käsityöalaa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia.
-Pidän koulujen ”rättikässääkin” hyödyllisenä, myös kankaiden tuntemus ja ompelemisen taito on hyödyksi käsityöalalla,
hän muistuttaa. Petri Tuhkanen on aina
ollut hyvä piirtämään, jo ennen opiskelua
hän on harrastanut akvarellimaalausta kansanopistossa. Ikaalisissa hyvä vire piirtämiseen jatkui.

Petri Tuhkasen työ Helsinki Slush 2018. Kuva Sami Mannerheimo.

-Unelmani taiteilijana on pysyä liikkeessä ja kehittää omaa tekemistä
jatkuvasti. Studio Total on teatteri, mutta se on myös muuta. Se on kahden ihmisen taiteellinen duo, joka kutsuu taiteilijoita työskentelemään
yhdessä. Studio Total on jatkumo. Se on instituutio, joka mahdollistaa
100 prosenttisesti taiteellisen työskentelyn, Tuhkanen esittelee.
- Henkilökohtainen unelmani on olla lähempänä luontoa, hiljaisuutta ja
pienuuden tunnetta, jonka vaikka vuorten tai aavan meren äärellä kokee. Nämä kokemukset luovat myös pohjan ja rauhan taiteelle minussa, Petri Tuhkanen sanoo. Syksyllä Petri Tuhkanen muuttaa puolisonsa
kanssa Sveitsiin.
- Piirtämisestä on ollut aina hyötyä, kun
suunnittelen lavasteita suurempiin projekteihin, hän sanoo. Joskus piirtäminen on nopeampaa tehdä analogisesti käsin kuin koneella.

Monipuolisesti töitä
Puusepän työharjoitteluun Petri Tuhkanen pyrki ja pääsi Fiskarsiin Nikarille, jossa käden
viimeistelyt jälki ja laadukas
lopputyö ovat koko toiminnan
perusta.
- Työtä tehtiin todella hifistellen ja laatu edellä, jäinkin sinne töihin puoleksi vuodeksi. Pää-

Petri Tuhkanen opiskeli Ikaalisissa
(SASKY – Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos) vuosina 2002–2005.
Kuva Tero Ahonen.
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dyin sitten myöhemmin ystäväni pyynnöstä teatteriin rakentamaan lavasteita
ja näin matkani teatterimaailmaan alkoi,
hän kertaa.
- Se ei ole hienopuusepälle mitenkään tuttua ja turvallista eikä yksityiskohdat ole
välttämättä niin tärkeitä, kun etäisyys lavasteihin on katsojilla vähintään 10 metriä, hän selventää. Lavasteita tehdessä
täytyy olla luova ja kekseliäs.
Kun työt teatterilla vähenivät, Petri Tuhkanen teki töitä Silver Zombiella Elokuviin, TV-ohjelmiin, tapahtumiin, messuille
jne. Silver Zombie oli Suomen monipuolisin lavaste- ja tapahtuma-alan toteutuksia tarjoava yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja TV-tuotantoihin, messuille ja tapahtumiin sekä ravintoloihin, myymälöihin ja muihin julkisiin
tiloihin. Ennakkoluulot eivät Petrin urapolkua hidasta.

Keväällä 27.3.2021 Studio
Totalin taiteellinen johtaja ja
valosuunnittelija Petri Tuhkanen
palkittiin Viron Teatteriliiton
vuoden taiteilijapalkinnolla
valo- ja videosuunnittelusta
Eesti Draamateatterin teoksessa
Kuritöö ja Karistus.
Kuva Gabriela Urm.

”KEHITÄ,
TREENAA,
TEE TÖITÄ!”
Studio Total

- Hakeudun töihin eri paikkoihin, jotka
kuulostavat hyvältä ihan intuition mukaan, hän toteaa. Tämä onkin vienyt hänet mukaan hyvin mielenkiintoisiin töihin.
Lavasteiden materiaaleihin tuli mukaan
myös valaistus. Valo on yksi keskeisimpiä
tekijöitä teatterissa, sillä se tuo näyttelijät,
lavasteet ja tarpeiston näkyviin. Lisäop-

pia ja laajuutta hän sai osaamiseensa työhönsä teatterin visuaalisena suunnittelijana, valmistuessaan Teatterikorkeakoulusta maisteriksi valosuunnittelun koulutusohjelmasta.
Teksti: Tuula Uitto

TÖITÄ OLISITEKIJÄT PUUTTU

ETSITÄÄN
Puusepänliike
M. Ruhberg Oy
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722

PUUSEPPIÄ!

mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi
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Tommi Ruha esittelee Kuhmo Oy:n uutta tuorelajittelulinjaa, jolla työskentelee sahatyöntekijä Esa Piirainen.

Sahat käyvät täysteholla
Sahatavaran kysyntä maailmalla on nyt
kovaa ja hintataso ennätyskorkea. Sahat
käyvätkin täydellä kapasiteetilla.
Kysynnän kasvu johtuu Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruhan mukaan etenkin rakentamisen lisääntymisestä. Yhdysvalloissa hoidetaan 2008 pankkikriisin
jälkeen kertynyttä investointivelkaa. Kasvua vauhdittaa tuhansien miljardien dollarien elvytyspaketti. Alkuvuonna markkinat ylikuumenivat ja hinnat nousivat voimakkaasti. Nyt rakentamisen buumi on
maassa jo tasaantumassa.
Kysyntä on vilkasta myös idän talousmahtimaissa Kiinassa ja Japanissa.

Toiveikkuus näkyy
Suomessa etätöiden yleistyminen koronapandemian vuoksi keväällä 2020 nosti nopeasti sahatavaran kysyntää, kun kodeissa,
mökeillä ja pihoilla alettiin laittaa paikkoja kuntoon. Jotkin sahatavarat, esimerkiksi terassilaudat, pääsivät loppumaan kaupoista. Nyt nikkarointiin liittyvä kauppa on
jo hidastunut. Uudiskohteita on jonkin verran siirretty tulevaisuuteen, koska kaikkien
rakennustarvikkeiden hinnat ovat nousseet.
EU-maiden elvytyspaketti ei Ruhan mukaan ole vielä realisoitunut. Henkinen reaktio eli ihmisten toiveikkuus kuitenkin näkyy.
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- Vaikka korona ei ole ohi, tulevaisuusinvestointeja uskalletaan jo tehdä.
Ruhan mukaan sahat ovat pystyneet vastaamaan vakioasiakkaiden kysyntään. Äkillisissä tarpeissa tavaraa voi kuitenkin joutua odottamaan.

Puun arvostus lisääntyy
Sahatavaran kysyntää nostaa Ruhan mukaan myös puun arvostuksen lisääntyminen. Tämä näkyy erityisesti ekologisen
puurakentamisen kasvuna.
- Sahatavara on välttämätön, kun maa-

Puun arvostuksen lisääntyminen näkyy
nyt sahatavaran kysynnässä, toteaa
Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha.
ilma siirtyy fossiilitaloudesta kiertotalouteen. Sahatavara perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin toisin kuin kilpailevat
materiaalit. Puutuotteet ovat pitkäaikaisia
hiilivarastoja.

Sahoilla takana vaikea aika
Sahatavaran hinnat ovat nousseet viennissä noin 20 prosenttia viime vuodes-

Kuhmo Oy:ssä mittavat investoinnit
Suomen sahoille on huonoina vuosina
kertynyt investointivelkaa. Yritykset pyrkivät nyt uusimaan kapasiteettiaan. Samanaikaiset investoinnit ovat pidentäneet
koneiden toimitusaikoja.
Kuhmo Oy käynnisti vuonna 2020 noin

34 miljoonan euron investointiohjelman.
Viime vuonna yhtiö modernisoi tuorelajittelulinjan ja tänä vuonna päälinjan sahaansyötön ja kuorinnan. Sahatavaran
paketointilaitoksen uudistus valmistuu
2022 maaliskuussa.

Yhtiö hankkii myös uuden pääsahalinjan. Vuonna 2023 käyttöön otettava linja
nostaa sahatavaran tuotantokapasiteetin
nykyisestä 400 000 kuutiometristä 600
000 kuutiometriin.
Teksti: Tuulikki Huusko

ta, kotimaassa sitäkin enemmän. Tommi
Ruha kuitenkin huomauttaa, että vuoden
2020 alussa sahateollisuus lähti lähihistorian huonoimmasta tilanteesta. Hinnat
olivat ennätysalhaalla ja tuotantoa rajoitettiin. Lisäksi viikkoja kestänyt työnseisaus pahensi tilannetta.
- Moni saha teki tappiota, hän muistuttaa.
Tällä hetkellä hintojen nousu on tasoittunut.
- En kuitenkaan usko, että 2020 alun
pohjahintoihin enää mennään, Ruha sanoo.
Tommi Ruha muistuttaa, että alan kehityksen ennakointi on hyvin vaikeaa.
- Ala on maailmanlaajuisestikin hyvin
pirstalainen. Suurimmankin tuottajan
markkinaosuus on vain muutaman prosentin luokkaa.
Epävarmuutta aiheuttavat myös luonnonilmiöt. Esimerkiksi Kanadassa Brittiläisen Kolumbian hakkuumahdollisuudet
ovat pudonneet 2000-luvulla jopa puoleen entisestä hyönteistuhojen vuoksi.

Myös kustannukset
nousseet
Muutoksia on riittänyt myös kustannuksissa. Tukin hinta on noussut. Raaka-aineen saatavuus Kuhmo Oy:n hankinta-alueella Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa on Ruhan mukaan onneksi pysynyt hyvänä.
Öljyn hinnan nousu on korottanut maakuljetusten ja bulkkilaivojen rahteja.
Konttiliikenteessä hinnat ovat nousseet
ajoittain jopa kaksikertaisiksi. Konteista
on myös ollut pulaa, kun konttivarustamot keväällä 2020 varautuivat tavaravirtojen vähenemiseen ja pienensivät kapasiteettiaan.
Teksti: Tuulikki Huusko
Kuvat: Martti Huusko

Tommi Ruhan mukaan Kuhmo Oy investoi yhteensä yli 34 miljoonaa euroa sahan modernisointiin.
Parhaillaan on käynnissä investointi päälinjan sahaansyöttöön ja kuorimoon. Uusi päälinja otetaan käyttöön vuonna 2023. Investointien seurauksena sahan kapasiteetti kasvaa merkittävästi.
Aluetaloudelliset vaikutukset ovat laajat.

Muutokset heijastuvat
jatkojalostukseen
Höylättyjä sisä- ja ulkorakentamisen puutuotteita
valmistavan Kuhmon AAPuu Oy:n toimitusjohta
Hannu Gröhn kertoo, että sahojen markkinatilanne näkyy höyläämöiden
raaka-aineen saannissa.
- Jonkin verran on ollut
saatavuusongelmia hinnasta riippumatta tavallisimmissa sahatavaramitoissa. Tämä on näkynyt
esimerkiksi niin, että tavaraa on saatu haluttua

pienempi määrä, Gröhn
kertoo.
Raaka-aineen saannin
varmistamiseksi sahatavaran jatkojalostajat ovat
hakeneet myös uusia toimittajia. AA-Puu on pystynyt Gröhnin mukaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kohtalaisen hyvin.
Kesäkaudelle tyypilliseen
tapaan yrityksen raaka-ainevarasto on mittava.
Höylätuotteiden kaupalle
on tyypillistä suhteellisen

lyhyet toimitusajat, mikä
auttaa sopeutumaan sahatavaran äkillisiin hintatason muutoksiin.
Gröhn uskoo, että sahatavaran hinnan suurin nousupaine on jo ohitettu ja
huippu tasaantuu. Kuhmo
Oy:n Tommi Ruhan tavoin
hän uskoo, että takavuosien alhaisemmalle hintatasolle ei kuitenkaan palata.
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Harjoitus tekee mestarin
Cambio®-kuorintakonsepti on tunnettu ympäri koko
Sahateollisuus maailman. Yli kuusikymmentä vuotta
jatkunut kehitys on vienyt meidät huipulle.
Cambio on maailman ostetuimpia kuorimakoneita kiitos
ansaitun maineen kestävyydestä, alhaiset ylläpitokustannukset
ja sujuva kuorinta.
Laaja valikoima malleja ja terä vaihtoehtoja takaa että
on olemassa ratkaisuja monenlaisiin tukkikokoihin ja
tuotantokapasiteetteihin.
USNR:n Cambio-kuorimakoneet palkitsee sinut puhtaaksi
kuorituilla tukeilla ja minimaalisella kuituhävikillä
vuosikymmenestä toiseen.

Millwide. Worldwide. | +358 44 5555 072 | www.usnr.com
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u Nimitysuutinen • pörssi

SIDELISTAA

Esa Eskelinen Woodimille 1.6.
Pitkänlinjan jalopuumyyjä Esa Eskelinen aloitti Woodimin joukoissa 1.6. Hänellä on pitkä kokemus mm
Puukeskuksen ja DLH:n jalopuumyyjänä, ostajana ja
toiminnan kehittäjänä.
- Woodim on alalla johtava toimija ja suunnannäyttäjä, haluan olla mukana ja tuoda oman panokseni
ammattitaitoiseen porukkaan, minulla on vahva tuntemus alan toimijoista ja halua oppia uutta ja kehittää toimintaa. kertoo Esa.
- Woodimilta löytyy nyt yhteensä reilun 100 vuoden
ajalta työkokemusta, toteaa Jori Majava.

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

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

PROMO JA
PAINOTUOTTEET

KYSY

TARJOUSTA!
Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti

fi

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi

Olemme muuttaneet
uuteen osoitteeseen:
Puuteollisuusyrittäjät ry
Siltasaarenkatu 12 A (8.krs.)
00530 HELSINKI

Seuraava Puuviesti • 4 • 2021
LAAJA KIINTOKALUSTE, KEITTIÖ,
OVET, IKKUNAT & RAKENTAMINEN
Ilmestyy viikolla 43
Aineistot viimeistään pe 15.10.
Lehdestä lisäjakelu kalustevalmistajille, arkkitehdeille.

Olemme muuttaneet
Uusi osoitteemme:

Linkkikatu 12
Naantali

Ilmoittaja ota yhteys Kaarinaan parhaat paikat varataan NYT
Puh. Kaarina 050 5725996 • kaarina@markkinointivartti.fi
Juttuvinkit: tuula@puuviesti.fi
Aineistot/valmiit jutut: aineistot@puuviesti.fi

WWW.PUUVIESTI.FI

35

Yrityshakemisto
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon
Busch Vakuumteknik Oy .................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy ................. 7
Delmac ............................................ 37
EJ Hiipakka Oy ................................. 10
Emeri Oy ........................................... 4
Helakauppa.com/Hokola Oy ............ 12
Helatukku Finland Oy ...................... 20
HETTICH MARKETING UND VERTRIEBS FINLAND ................ 11
Häfele GmbH & Co .......................... 19
Hollolan viilu ja laminaatti Oy ........... 21
Innomac Oy .................................... 41
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
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7.

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

2.
Puuta ympäri maailmaa jo puoli vuosisataa
Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
puh. 03-882 510
fax 03-882 5122
Myynti:
Terhi Hietanen puh. 0400 498 490
Patrik Skärström puh. 0400 179 670
Heikki Leppänen puh 0400 499 070
e-mail: etunimi.sukunimi@traimport.fi
www.traimport.fi

3.

VAASAN
KULJETUSKANAVAT OY

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.

EMERI OY

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

5.
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt
sekä rimaelementit

Asemakatu 12, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI
puh. 010 4222 360, fax 010 4222 370
www.puucomp.fi

6.
BeA -kiinnitystyökalut ammattikäyttöön ja myös
kiinnitysratkaisut ammattilaisten käyttöön.
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI
puh. 040 900 1457
fax 06-232 1043
www.kiinnike-heinonen.fi

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

8.
Pitkänlinjan toimija sahateollisuuden,
puunjalostuksen ja bioenergian sektoreilla.
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

9.
Busch- tyhjiöpumput ja -järjestelmät
Sinikellontie 4, 01300 VANTAA
puh. 09-774 6060
fax 09-774 60666
e-mail: info@busch.fi
www.busch.fi

21.

16.

10.

Kattavan valikoiman laadukkaita
tuotteita puusepänteollisuuden ja
kalustealan yritysten tarpeisiin.
Vipusenkatu 8 A, 15230 LAHTI
puh. 03-751 1700
fax 03-751 7201
e-mail: pallas-wood@pallas-wood.fi
www.pallas-wood.fi

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

11.

• Huonekalu- ja puusepänteollisuuden koneet
Innovaatiot
jokaiseenja laitteet
• huonekaluympäristöön
Terät ja liimat
• Sähkötyökalut ja naulaimet
Box 139, FIN-15101 LAHTI
• Asennukset ja huolto

Showroom:
HiojankatuKONE
4, 15520JA
LAHTI
OULUN
TERÄ OY
HUONEKALUJA+358
PUUSEPÄNAsiakaspalvelu:
290 011 300
TEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE
fax +49 57335,798
6171
Hautakorventie
90620
OULU
Puh. 08-340 321, auto 0400-890 070
e-mail: info@fi.hettich.com,
www.hettich.com
Myynti:
Risto Heino 0403 011 300
Peter
Sandfors
0403erinomainen
011 303
Helppo
asentaa,
käytössä
PALOTEKNIIKKA
OY
Hidastettu
asteen sarana, jossa vakio suora-aluslevy
email:110
etunimi.sukunimi@fi.hettich.com

17.
Sidelistat keittiökalusteteollisuuteen
Elementtitie 13, 41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi
www. TJ-Listat.fi

18.

Salice Lapis -uutuussarana
•

T&B electronic

• T&B electronic
www.helakeskus.fi

– kipinäsammutuslaitteet
pölynpoistojärjestelmiin ja pellettitehtaisiin
• Uusiin • Käytössä oleviin
• Myynti, asennus ja huolto

12.

Palotekniikka Oy
D line ja Essem Design
–tuotteiden
sekä Lahti
www.palotekniikka.com
• Kisällinkatu
2, 15170
Puh.
03-884
910 • Fax. 03-884
9110
KulturBeslag –perinnehelojen
maahantuoja

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

Helojen ja kalustetarvikkeiden maahantuontiin
4.–6.9. Puu ja Bioenergia, Jyväskylä
ja palveluihin
erikoistunut yritys.
18.–22.9. Habitare, Helsinki
Suomen Helakeskus Oy
Porttivahti 3
60100 Seinäjoki
Vaihde 010 4724 720
Käyntiosoite: Rekkaväylä 7, Seinäjoki
Myynti: myynti@helakeskus.fi
Vaihde 010 4724 720

19.

M RIOCON
V

•

MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI
gsm 040 594 8492 • fax 06-233 9122
www.ledinek.com www.hundegger.de

14.

Laatu

Tyyli

Jalopuiden, viilujen ja puupohjaisten
levyjen sekä liimapuulevyjen maahantuonti,
myynti sekä aihiointi- ja sahauspalvelu.
Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola
Myynti:
Jarkko Puska, puh. 040 824 0048
Antti Järvelä, puh. 040 824 0042
Jyrki Pyysalo,
puh. 040 824 0043
PAINEPESURI
Eetu-PekkaKAUPANPÄÄLLE
Heiskanen, puh. 040 824 0045
e-mail: etunimi.sukunimi@novowood.fi
Kesän ajan kaikkiin yli
3 500€ hankintoihin
www.novowood.fi
(voimassa 1.6.-31.7.2013, hinnat alv 0%)

OLSA

15.

Salice
Helppous
Lapis
Kattava valikoima huonekaluja

®
rakennusheloja sekä LED-valaisimia
Häfele SE & Co KG, Sivuliike Suomessa
Tupalankatu
4 · FI-15680
LahtiLAPUA
Metallitie 2
2,B,
62100
Ritakulma
62100
Lapua
Phone06
+358
(0)3 8777700500 350834
Puh.
4332892,
info@hafele.fi
www.tooltek.net
www.hafele.fi

20.

HOLLOLAN VIILU JA
LAMINAATTI OY

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

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

24.
Puunjalostuslaitteet
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.
TECA on yksi Suomen johtavista teollisuustuotteiden, -ratkaisuiden ja -palveluiden
Oktoberfest
toimittaja
Palveluihimme kuuluvat myös
tekniset
tukipalvelut jaB319
laajat huoltopalvelut
osastollamme
asiakkaan
tarpeiden
joka
päivä
klomukaisesti.
14.00
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
Puh: 029 006 270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut

1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

27.

Palvelemme erityisesti keittiö- ja
Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013
kiintokalustevalmistajia, puuseppiä,
Finland Oy
huonekaluteollisuutta sekä rauta- ja
sisustusliikkeitä.
Jalopuuraaka-aineiden ja
Yrittäjäntie
6,
massiivitasojen maahantuonti
www.finnbuild.fi
60100 SEINÄJOKI
Laatikkotehtaankatu 3b, 15240 Lahti
Vaihde 093-541 2000
Toimitusjohtaja: Juha Suninen
Myynti 093-541 2019
+358 50 500 2528
ta yhteyttä
Fax 06-414O4165
juha.suninen@marronwood.com
Projecta Oy
e-mail:@helatukku.com
Myyntipäällikkö: Martti Suninen
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
www.helatukku.com
+358 50 552 2625
020 771 30
martti.suninen@marronwood.com
w w w.projecta.fi
Varastopäällikkö: Kimmo Aaltonen
+358 50 518 3310
kimmo.aaltonen@marronwood.com
Samanaikaisesti:

VIHERTEK

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Katso lisää »

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

VAIHTOKONEET

PURUNPOISTO

HUOLTO

TERÄT

VERKKOKAUPPA

KESÄKAMPANJA 2013
OLSA Ay • Tupalankatu 4, 15680 LAHTI
Puh: 010 820 7200 • info@olsa.fi • www.olsa.fi
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36.

28.

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

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

29.

37.

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

kiittää kuluneesta
vuodesta
Puusepänliike
ja toivottaa.

35.

M.Ruhberg Oy
Puusepänliike

Hyvää Joulua

M. Ruhberg Oy
Puusepäntehdas
Mikko Ruhbergillä,
ja Menestystä
uusin tuotantoteknologia on valjastettu
palvelemaan joustavuuttavuodelle
ja laatua. 2020.
Olemme erikois tuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
Sähköposti: mruhberg@mruhberg.fi
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722

mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi

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

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

Tuotehakemisto
ABS-reunanauhat ........................................................................................... 16
Aihiotuotteet ..................................................................................... 14, 21, 27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle ....................................................... 7, 21
Akryyli-mineraalilevyt pöytälevyksi Rauvisio Mineral / Hanex ....................... 39
Alumiinikehysovet ............................................................................................ 7
Alumiinintyöstökoneet .................................................................................. 41
Antibakteeriset huonekalulevyt ..................................................................... 39
Antibakteeriset reunanauhat ......................................................................... 39
Asennus, huolto ja varaosat ........................................................................... 41
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