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Tässä lehdessä

Raaka-aineiden rakettimainen hinnannousu aiheuttaa tällä hetkellä eniten haastei-
ta puusepänteollisuudelle ja rakentamiselle, mutta myös muille tuotantoteollisuuden 
aloille. Lisäksi toimialaa haastaa raaka-aineiden saatavuus. Yhden arvion mukaan raa-
ka-aineiden hinnat liikkuvat nyt korkeimmillaan lähes kymmeneen vuoteen. Käytän-
nössä viimeisen puolen vuoden aikana hinnat ovat menneet selvästi ylöspäin, selkein 
muutos on ollut teräksessä ja puussa. Tutkijat arvelevat, että Suomessa sahatavaroi-
den hintojen nousu pysähtyy, mutta hinnat jäävät yhä korkeiksi. Positiivista tässä toki 
on se, että monet toimittajat ovat silti pystyneet turvaamaan asiakkaiden materiaalin 
saannin turvaten rakennushankkeiden etenemisen.

Koronan synnyttämän rakennusbuumin alta saattaa paljastua pysyvämpi innostus puu-
rakentamiseen. Varsinkin, kun puurakentaminen on osa sekä ympäristöministeriön et-
tä hallituksen agendaa, jossa tavoitteena on puurakentamisen lisääminen ja sitä kaut-
ta hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Puun yksi merkittävimmistä eduista fossiili-
siin raaka-aineisiin verrattuna on puun uusiutuvuus ja merkittävä hiilensidontakyky.

Tässä lehdessä katsastetaan kalusteteollisuuden tilannetta, sivutaan puurakentamis-
ta ja esitellään puurakentamisen innovaatioita. EU-maat ovat tavoittelemassa 80 pro-
sentin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä. Asiantuntijoiden 
mukaan se tarkoittaisi, että vähennämme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä 
rakentamisessa ja korvaamme niitä kestävän kehityksen mukaisilla materiaaleilla. Puu 
voidaan luokitella sellaiseksi materiaaliksi. Rakenteiden lisäksi tavanomaisimpia käyt-
tökohteita puutuotteille ovat, kuten tiedämme, ikkunat ja ovet, sisustus ja kalusteet. 
Asuntomessuilla vuosia kiertäneenä voi vain todeta, että puu pitää pintansa. Puun käyt-
tö rakennuksien sisällä on jopa kasvanut. Asuminen ja julkinen rakentaminen määrää-
vät pitkälti puusepänteollisuuden elon, olon ja toimeentulon. Puu on jo vuosia vallan-
nut vähitellen julkisen rakentamisen kohteita. Yhä useampi niistä rakennetaan puusta 
ja yhä vahvempaa on keskustelu puurakentamisen puolesta. 

Olemme ajatelleet aina, että puutalojen tehdastuotanto olisi tätä päivää, kuitenkin teh-
dasmaisesti tuotettuja puutaloja on tehty jo 1890-luvun alussa Vera Hjeltin puusepän-
tehtaassa. Tästä lisää tässä lehdessä.

Puun saatavuudesta ja riittävyydestä on kiihkeästi keskusteltu aina. Tähän asti puuta 
on riittänyt yhä monipuolisempiin käyttötarkoituksiin. Mutta huolestuttaviakin piirteitä 
on. Vielä vuosikymmen sitten päätehakkuukohteina oli paljon ”luontaisesti” syntynei-
tä metsiä, mutta nyt hakataan metsiä, jotka on perustettu sotien jälkeen avohakkuil-
le. On tietysti tähdätty maksimaaliseen puun kasvuun, mutta miten käy laadun? Löy-
tyykö riittävän järeää tukkipuuta tilanteessa, jossa puuta kaadetaan myös entistä nuo-
rempana? Ensimmäiset ongelmat puun laadussa todettiin jo 2013 Metsäntutkimus-
laitoksen tutkimuksessa. Haetaanko laatupuuta yhä enemmän esimerkiksi Venäjältä? 
Siis Suomeen, jonka pitäisi olla puunkasvattamisen laatumaa?

Syksyisin terveisin
Tuula Uitto Päätoimittaja

Yhteistyössä: www.puuteollisuusyrittajat.fi •  www.puuseppamestarit.fi 
www.propuu.fi  •  www.madeinfinlandshop.fi • www.visaseura.fi

Taitaja 2021 finaali  ................................................ 4-7

Keittiökalustekatsaus ........................................ 8-9

Koronan jälkeen, Carlo Casagrande  ..............  10

Isku ja Baumedi innovaatiot  ..............................  11

RMokki Hettich yhteistyökumppani  .............. 12

Kalustealan haasteet  ...........................................  13

Puurakentaminen vähentää 
ratkaisevasti luonnonvarojen kulutusta .....  14

Hiipakka vastaa markkinahaasteisiin ...........  16

Puusepästä kivinaiseksi  ....................................... 17

Investointikierroksella 
Delmacin matkassa  ........................................  18-19

Heikko laatu aiheuttaa 
menetyksiä rakennusalalle ...............................  20

Uutuus huvila piirtyi mereltä käsin ................. 21

Älykoteja ikäihmisille  ............................................. 22

Vuoden 2021 rakennusaloitusten 
arvo kasvaa  ................................................................ 23

UKI ja Laatio yhteen .............................................   24

Lyhyet uutiset  ........................................................... 25

Asuminen muuttuu .........................................  26-27

Vera Hjelt -puusepäntehdas  .................... 28-29

Metsätalous elpyy vauhdilla  ............................  30

Nimitysuutiset, pörssi  ...........................................  31

Yrityshakemisto ................................................  32-35
Find out more:  
https://www.hettich.com/ 
short/0edd67

Put your furniture in the spotlight with AvanTech YOU. Electrical connection not required.  
No plug, just play.

AvanTech YOU. As individual as you.

Let there be light



44 WWW.PUUVIESTI.FI

Huonekalupuuseppien Taitaja 2021 finaa-
li, joka siirrettiin koronan vuoksi syksyyn, 
järjestettiin Kalajoella, Jedun (Jokilaakso-
jen koulutuskuntayhtymän) ammattiopis-
ton tiloissa elo-syyskuun vaihteessa. Kil-
pailijoiden tehtävänä oli valmistaa tuoli, 
joka voitti vuosi sitten Suomalainen huo-
nekalu -kilpailun. Voittajatuolin tekijä oli 
Puulon Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Jär-
vi, joka toimi Taitaja -kilpailun päätuoma-
rina. Muut tuomarit olivat Jouni Aho Gra-
dia, Tero Köyhäjoki Centria ja Kari Murro, 
WinNova. Kilpailuun osallistui yhteensä 
kahdeksan puuseppäopiskelijaa eri puo-
lelta Suomea. 

Avajaistilaisuudessa kilpailujohtaja Sauli 
Jaara kiitti kaikkia järjestelyihin osallistu-
neita kisojen onnistumisesta, joita ilman 
kisoja ei olisi pystytty järjestämään. Myös 
kisojen yhteistyökumppanit saivat kilpai-
lujohtajalta kiitosta. 

- Ilman yhteistyökumppaneita näitä kisoja 
ei olisi pystytty järjestämään, hän totesi. 

Kilpailu mittaa puuseppäopiskelijoiden 
taitoja, eivätkä vaatimukset ole ihan vä-
häisiä. Kilpailijan on osattava käyttää 
puusepänalan peruskoneita ja käsityöväli-
neitä, sekä CNC-konetta tarkoituksenmu-
kaisesti, työturvallisesti ja hänen on osat-
tava valita tehtävään sopiva työjärjestys. 
Valmiiden töiden tulee olla mittatarkat ja 
laatuvaatimukset täyttävät, myös aikatau-
lu huomioidaan. Valmiiden tuotteiden tu-
lee olla myytäväksi kelpaavia. 

Huonekalupuusepänalan finaalityönä on 
tuotteen valmistaminen annettujen ohjei-
den mukaisesti. Kilpailija tekee osaluet-
telot, josta näkee tarvittavien materiaali-
en koot ja määrän. Tästä työt etenevät 
koneelta toiselle eri työstövaiheita (aset-
teita) valmistaen. Lopussa kilpailija tekee 
tuotteiden viimeistelyn ja kokoonpanon. 
Valmistettavien pienkäyttötuotteiden ar-
viointiperusteet vastaavat K5 kiitettävää 
taitotasoa. 

Kisajärjestelyt 
onnistuivat hyvin
Kisat järjestettiin jo toisen kerran Kalajo-
en Jedun ammattiopistolla puuosastolla.

- Meillä oli tavoitteena saada kilpailijoil-
le mahdollisimman jouhevasti etenevät kil-
pailut, kertoo lajivastaava Reima Mänty-
ranta.

- Pyrimme valmistelemaan kilpailutyötä 
ja konekantaa sellaiseksi, että työvaiheita 
olisi mahdollista suorittaa erivaiheissa ja 
koneille jonottamista ei tulisi, hän jatkaa. 
Tässä onnistuimme mielestäni hyvin, hän 
jatkaa. Myös varsinaisen kilpailun osalta 
aikataulutuksessa onnistuttiin. Tuomaroin-
nin aikataulu toi haasteita, minkä johdosta 
palkintojen jako viivästyi hiukan. Myös itse 
kilpailutyöstä Reima Mäntyranta sai posi-
tiivista palautetta. 

- Kilpailutyö oli palautteen mukaan onnis-
tunut haastavuutensa ja designinsa puo-
lesta hyvin, hän sanoo. Mäntyranta lähet-
tää myös kiitoksen työn kisoihin luovutta-
neille Puulonin Jaakko Järvelle ja Risto 
Luomalle.

- Tällaisissa kilpailuissa, joissa on usei-
ta koneita ja laitteita käytössä, on aina 
mahdollisuus monenlaisille sattumuksille. 
Näissäkin kisoissa joitakin pieniä juttuja il-
meni kisan aikana, mutta niistä selviydyt-
tiin hyvin nopeasti. Oli hienoa, että saim-

Poikkeuksellisen vuosi siirsi huonekalupuuseppien 

Taitaja 2021 finaalin syksyyn
Takarivistä vas. Teemu Haimilahti, Igor Iaruk, Rar-
mus Joki, Fredrik Häggman, Herkko Nenonen, Ilo Pe-
sonen, Iiro Hiltula. Eturivi vas. Arto Väisänen, Jyrki 
Taimisto, Wili Vuorinen, Juhani Horelli, Arto Anet-
järvi, Johan Keituri, Lasse Murtovuori, Vesa Kupila, 
Marko Varjos. Edessä kilpailujohtaja Sauli Jaara.

”Ammattitaitovaatimukset: 
piirustustenlukutaito, 
osaluettelon hallinta, 

perustyövälineiden hallinta, 
käsityövälineiden ja -

koneiden oikea käyttö, 
puuntyöstökoneiden käyttö, 
työturvallisuus, puuntyöstön 
perusmenetelmien hallinta, 

tuotteen viimeistelyn 
perusteet, kokoonpano ja 
myyntikelpoisen tuotteen 

valmistaminen.”
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Tämän lajin tehtävät perustuvat puuteol-
lisuuden ja taideteollisuuden perustutkin-
toihin. Perustutkinnon ammattinimikkeet 

ovat puuseppä ja artesaani. Valmiin työn 
tulee olla mittatarkka ja laatuvaatimukset 
täyttävä huomioiden aikataulu. Valmiin 

tuotteen tulee olla laadukas ja myyntiin 
kelpaava. Pisteisiin vaikuttavat myös kil-
pailutyöhön käytetty aika.

1. Ilo Pesonen, Luksia
 Länsi-uudenmaan ammattiopisto 92,99 p

2. Igor Laruk
 Omnia Espoo 75,84 p

3. Rasmus Joki
 Sasky, Ikata koulutuskuntayhtymä 74,71 p

4. Fredrik Häggman
 Optima Jyväskylä 72,89 p

5. Teemu Haimilahti
 Koulutuskeskus Salpaus 70,89 p

6. Iiro Hiltula
 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 69 p

7. Herkko Nenonen
 Etelä-Savon ammattiopisto 65,83 p

8. Isto Niirainen
 Ammattiopisto SAMIedu 0 p

Poikkeuksellisen vuosi siirsi huonekalupuuseppien 

Taitaja 2021 finaalin syksyyn

me nyt tarjota finaalisteille tämän kilpai-
lun, joka koronan vuoksi peruutettiin ke-
väällä, hän toteaa.

Jedun lajivastaavat Reima Mäntyranta ja 
Tero Marttila haluavat vielä kerran kiittää 
kaikkia osallistuneita ja lähettää kilpailun 
järjestämisestä viestikapulan Poriin Win-
novalle. Ensi kevään kilpailuissa lajivas-
taavana toimivat Kari Murro ja varavas-
taavana Petri Pöysti.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

TULOKSET:

Igor Laruk, Omnia.

Kilpailupäivät ovat pitkiä

Teemu Haimlahti SALPAUS.

Rasmus Joki SASKY IKATA.

Herkko Nenonen, Etelä-Savon AO. Puuseppämestarien Martti Koivumäki lahjoitti kilpailijoille tekemänsä puiset kynät.

Fredrik Häggman Optima.
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Lopputuloksia käytiin läpi opettajien kanssa. Jokainen kisasuoritus on myös osa oppia, joten 
kilpailutulokset ja arvostelut on hyvä käytä läpi opettajan kanssa. Wili Vuorinen, Juhani Horelli ja 
Igor Laruk Omnia.

Vesa Kupila, Ilo Pesonen ja Lasse Murtovuori LUKSIA.

Marko Varjos, Jyri Taimisto, Teemu Haimilahti 
SALPAUS.

Fredrik Häggman ja Johan Keituri Optima.

Isto Niirainen ja opettaja Matti Huopalainen SAMIedu. Arto Anetjärvi ja Rasmus Joki SASKY Ikata.
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Tuomarit Jaakko Järvi, Puulon, 
Tero Köyhäjoki Centria, Jouni Aho Gradia 

ja Kari MurroWinNova.

Voittaja Ilo Pesonen LUKSIA.

Hopealle 
sijoittui 
Igor Laruk 
Omina.

Rasmus Joki 
tuli kolmanneksi
lisäksi hänet 
valittiin MM-kisa 
valmennettaviin.

RAUKANTEX – 
laatua jo 50 vuotta!
RAUKANTEX – 50 vuotta kokemusta ja  
innovaatioita. Rehaun verkkokaupasta 
löydät sopivan reunanauhan sekä keittiöön 
että kylpyhuoneeseen.
www.rehau.fi/verkkokauppa  

DAZML00782_10-2021.indd   1DAZML00782_10-2021.indd   1 12.10.2021   09:14:5512.10.2021   09:14:55

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

Lineartec Oy 
Verstastie 6 
33470 Ylöjärvi 

Tiputtelevatko alipainetarttujanne kappaleita? 
Pyydä meiltä tarjous tarttujista ja laitetaan       

nostimenne taas toimimaan!  
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u  Kaluste -teema

Keittiöstä on tullut kodin huone, johon 
satsataan entistä enemmän. Arjen tär-
keimmästä huoneesta on tullut jossain ta-
pauksissa jopa uusi statussymboli. Suo-
malaiset ovat keittiön sisustajina kuiten-
kin todella käytännönläheisiä. Keittiö on 
kallis investointi, joten sen on kestettävä 
aikaa ja oltava klassinen. 

Asuntomessut ovat oiva läpileikkaus keit-
tiökalusteiden trendeistä. Kouvolan asun-
tomessuilla 2019 keittiöitä arvioiva Työ-
tehoseura kiinnitti huomiota esimerkik-
si vetimettömiin kaappeihin. Sileät, veti-
mettömät ovet ovat olleet viime vuosina 
suosiossa, koska niitä on pidetty tyylik-
käinä.

Kierrätys tuo nykyään omat haasteensa 
säilytykseen. Suunnitteluvaiheessa selvi-
tetään, miten paljon taloudessa kierräte-
tään ja millainen säilytystarve on, vaik-
ka kierrätysinto vaihtelee vieläkin hyvin 
paljon.

Uudet trendit ja viimeisin tekniikka kieh-
tovat etenkin nuoria. He saattavat käyttää 
keittiöönsä kymmeniätuhansia euroja ra-
haa, vaikka niille ei lopulta olisi juurikaan 
käyttöä. Vaikka ulkoasu määrittää keitti-
öiden trendit, todelliset muutokset ovat 
keittiökaappien sisällä; kiskoissa, veti-
missä, äänettömissä laatikoissa, lajitte-
lussa, pystykaapeissa, led -valoissa jne.

Keittiö valitaan usein 
trendien mukaan
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Trendivärit kuvaavat aikaa 
ja uusia materiaaleja
Trendivärit ja sisustussuosikit ovat usein ajan kuva: nyt 
kun maailman tilanne on karumpi ja kovempi, kotona ha-
lutaan nauttia pehmeämmästä tunnelmasta. Harmaasta 
halutuin versio on harmaan ja beigen yhdistelmä, greige, 
joka tuo myös kotiin luonnollisen pehmeää tunnelmaa.

Kiiltävä valkoinen oli trendikkäin keittiönkaapin ovi vielä 
10 vuotta sitten. Se näkyi myös asuntomessujen keitti-
öissä tuolloin. Valkoista halutaan edelleen, sanovat alan 
suunnittelijat, mutta kliinisen kiiltävät pinnat eivät enää 
juurikaan kiinnosta keittiöremontoijia. Erilaiset vaaleat 
pinnat houkuttelevat sitäkin enemmän.

Asiantuntijoiden mukaan myös puu materiaalina ja pinta-
na on jälleen suosiossa. Ei välttämättä ruskeana puuna, 
vaan puunsyykuvioita halutaan myös esimerkiksi mus-
taan tai valkoiseen kaapinoveen. Mattapintaiset ovimal-
lit, musta ja hiekan sävyt sekä muut luonnonvaaleat ovat 

myös haluttuja.

Vaaleiden sävyjen rinnalle laitetaan myös paljon mustaa, 
tummaa harmaata ja puunsävyjä. Tumma tuo tietynlais-
ta ryhtiä kokonaisuuteen ja näyttää tyylikkäältä kohtees-
sa, jonne se sopii. Värinä musta tuli pari, kolme vuotta 
sitten keittiöihin jäädäkseen.

Yksityiskohdissa messinkiä, kuparia ja mustaa nähdään 
usein kromin rinnalla. Näitä on yhä useammin hanassa 
ja altaassa, mutta myös vetimissä ja lampuissa.

Myös saarekkeet ovat tulleet jäädäkseen, mielenkiintois-
ta on se, että keittiöt ovat edelleen avoin osa olohuonet-
ta. Nykyaikaiset liesituulettimet ja upeiden kaappien taak-
se kätketyt toiminnot, tekevät keittiöstä siistin osan oles-
kelutilan kokonaisuutta. Keittiö on tärkeä osa kodin viih-
tyvyyttä.

Tekstin koonnut: Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto

HVL on Suomen suurin viiluarkkien valmistaja, sekä merkittävä viilujen ja laminaattien maahantuoja.

Kuvat: Niclas Mäkelä - Suunnittelija: Juhan Mikone

MATERIAALIT SISÄTILOIHIN MITTATILAUKSENA

Räätälöidyillä viilu-, linoleum- ja laminaattipinnoilla toteutat 
arkkitehtonisia kokonaisuuksia tilaan kuin tilaan. 
Toimitamme pelkkiä materiaaleja, tai valmistamme 
puolivalmisteita mittatilauksena.

(03) 874 340
www.hvloy.fi

Tuusulassa 2020 esillä oli upea sininen keittiö.Kastelli Kuori, Tuusula, avoin keittiö olohuone kokonaisuus.
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Micaela Andersson-Rosa tarttui sukunsa 
yrityksen Carlo Casagranden ohjaimiin eh-
kä haastavammassa tilanteessa, mitä ai-
koihin on Suomessa nähty. Keskellä mel-
kein kaksi vuotta kestävää covid-19 epi-
demiaa.

- Uskon, että hyvät ja tiiviit yhteydet ja pit-
kä yhteistyö toimittajiemme kanssa ym-
päri Eurooppaa auttoi selviämään tästä-
kin ajasta, toimitusjohtaja Micaela An-
dersson-Rosa pohtii. Suomessa covid-19 
epidemia on kohdellut eri aloja eri tavoin. 
Puusepän- ja kalusteteollisuus näytti sel-
viävän vähin vaurioin itse epidemian ai-
kana. Mutta se, mitä epidemian jälkeen 
tapahtui, sitä oli vaikea arvioida.

- Olin äärettömän aktiivinen ja otin yhteyt-
tä meidän toimittajiimme kysyäkseni, että 
missä mennään, Andersson-Rosa kertoo. 
Jo vuosi sitten syksyllä yksi hänen toimit-
tajistaan ennusti, että raaka-aineesta tu-
lee olemaan pulaa ja levyt tulevat loppu-
maan, ja rohkaisi Micaela Andersson-Ro-
saa tilaamaan tavaraa varastoon niin pal-
jon, kun rahkeet riittävät.

- Korotimme rohkeasti varastoarvoja ja se 
kannatti, olemme voineet toimittaa asiak-
kaillemme tavaraa koko ajan, hän toteaa. 
Tärkeät tuotantomaat ovat Italia, Espan-
ja, Puola, Eesti, Saksa ja Aasian maat.

Keskittämispalvelu on 
voittajakonsepti
Carlo Casagranden palvelee asiakkaittaan 
tekemällä asiakkailleen tuotteiden hank-
kimisen mahdollisimman helpoksi. 

- Olemme rakentaneet konseptin, jossa 
asiakas saa kaiken tarvitsemansa yhdes-
tä paikasta, Andersson-Rosa sanoo. Se on 
voittajakonsepti, hän sanoo ja jatkaa:

- Haluamme olla luotettava toimittaja ja 
toiminta on tehty mahdollisimman hel-
poksi asiakkaalle. Sen lisäksi, että varas-
to on kunnossa, tuotteet ajankohtaisia ja 
monipuolisia, on tärkeää, että on hyvä 
henkilökunta.

- Meillä on 67 ammattilaista töissä ja se 
on tärkein voimavara, Andersson-Rosa 
kiittää. Laaja tuotevalikoima ja ympäris-
töasiat, eettisyys ja vihreät arvot ovat vah-
vasti yrityksen tätä päivää.

- Olemme työskennelleet erityisesti viimei-
sen vuoden aikana rakentamalla kumppa-
nuuksia ja yhteistyötä toimittajien kanssa, 
jotka toimittavat meille raaka-aineet, jot-
ka perustuvat kierrätysmateriaaleihin. Esi-
merkkinä: lastulevy, MDF-levy, PET-kalvo 
ja ABS-PP reunanauha, Andersson-Rosa 
muistuttaa. 

Perheyrityksen vetäjäksi
Micaela Andersson-Rosa on perheyrityk-
sen kolmannen polven vetäjä, myös hä-
nen sisaruksensa ovat yrityksessä vas-
tuullisissa töissä.  Ujosta ala-asteikäises-
tä ja entisestä koripalloilijasta on kasvanut 
määrätietoinen toimitusjohtaja. 

- Kun sinulla on 67 henkilöä töissä ja per-
heyritys vedettävänä, se tarkoittaa, että 
täytyy tehdä töitä, Micaela Andersson-Ro-
sa sanoo. Hän toteaa isänsä kasvattaneen 
häntä tehtävään ehkäpä jo 30 vuotta heit-
tämällä häntä eri haasteisiin yrityksessä.

- Minua ei ole päästetty todellakaan hel-
polla, mutta se on kasvattanut minua ot-
tamaan vastuuta ja tehnyt minusta roh-
keamman, hän sanoo. Micaela Andersson 
Rosa puhuu viittä kieltä ja sanoo, ettei hä-
nen työssään pelkkä kieli riitä, pitää myös 
ymmärtää eri maiden kulttuuria.

- Pitää osata kieli, jotta oppii ymmärtä-
mään kulttuuria, hän sanoo.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Aktiivisuus ja varautuminen 
auttoivat koronan jälkeen

Carlo Casagranden uutuus profiiliovi, joka 
menee seinän sisään.

u  Kaluste -teema
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www.erpahvityo.fi

ISKU on tutkinut ja kehittänyt 
vuodesta 2013 asti antimikro-
bisia kalusteita, jotka vähen-
tävät mikrobien määrää kos-
ketuspinnoilla. ISKU laajentaa 
tuotevalikoimaansa myös si-
säilman ratkaisuihin Baume-
di Solutionsin ilmanpuhdistus-
laitteilla. Laitteen UV-C -tek-
nologia puhdistaa tutkitus-
ti sisäilmaa tuhoten haitallisia 
mikrobeja, mukaan lukien ko-
ronaviruksia.
- Koronapandemia on muutta-
nut merkittävästi myös työelä-
mää, ja työpaikkojen turval-
lisuuteen kiinnitettään nyt eri 
tavalla huomiota. Olemme in-
vestoineet merkittävästi teh-
taaseen, jotta voimme valmis-
taa antimikrobisia kalusteita ja 
kokonaisvaltaisia ratkaisuja. 
Nyt julkistettava yhteistyö on 
strategista jatkumoa määrätie-
toiselle työlle rakentaa turvalli-
sia ja terveitä työpaikkoja. On 
erinomaista, että kaksi lahte-
laista yritystä tekevät yhteistyö-
tä ja innovaatiot tuovat lisäar-

voa asiakkaillemme, jotta työ-
paikoista, kouluista ja kaikista 
julkisista tiloista tulee turvalli-
sia myös tulevaisuudessa, ker-
too ISKUn toimitusjohtaja Ar-
to Tiitinen.
UVC-teknologia tuhoaa tutki-
tusti sisäilman mikrobit, jopa 
SARS-CoV-2-virukset. Ilman-
puhdistuslaiteen toiminta pe-
rustuu UVC-teknologian ja he-
pasuodatinjärjestelmän tehok-
kaaseen yhdistelmään. Ultravi-
olettivalo on sähkömagneettista 
säteilyä, joka tuhoaa mikrobeja 
tehokkaasti. UVC-teknologiaa 
hyödynnetään laajalti eri mi-
krobien, homeitiöiden ja haital-
listen pienhiukkasten tuhoami-
sessa sisäilmasta. 
- Baumedi Solutions on toimi-
nut ilmanlaadun hallinnan pa-
rissa jo vuodesta 1990. Maa-
ilma on muuttunut pandemian 
myötä, ja työtiloihin halutaan 
luoda terveysturvalliset puit-
teet. ISKU on huonekalualan 
suurin teollinen toimija. Olem-
me iloisia, että ISKUn laajan 

verkoston avulla pystymme pal-
velemaan aiempaa suurempaa 
asiakaskuntaa, sanoo Baumedi 
Solutionsin toimitusjohtaja Ka-
ri Vuorimaa.
Kansainväliset tutkimukset 
puoltavat UVC-teknologian 
hyödyntämistä eri mikrobi-
en eliminoinnissa sisäilmasta, 
mukaan lukien koronaviruksen 
eli SARS-CoV-2-virustyypin tu-
hoamisessa. Mikrobien tuho-
amisen lisäksi ilmanpuhdistin 
parantaa myös sisäilman laa-

tua ja poistaa epämiellyttäviä 
hajuja. Puhdas sisäilma on iso 
osa terveysturvallista työympä-
ristöä.
Ilmahygieniapalveluja tarjo-
ava kotimainen yritys Baume-
di Solutions ja vastuullisuudes-
ta tunnettu suomalainen huo-
nekaluyhtiö ISKU aloittivat  jo 
kesäkuussa 2021 yhteistyön. 
Ilmaa puhdistava UV-C-ilman-
puhdistinta on saatavilla ISKUn 
yritysmyynnin kautta.

ISKU ja BAUMEDI innovaatiot edesauttavat turvallista paluuta toimistoihin
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R Mokki Oy on Seinäjoella toimiva raken-
nus- ja kalustehelojen tukkukauppaan eri-
koistunut yritys. Yhtiöllä on vuosikymme-
nien tuomaa osaamista ja ammattitaitoa. 
Yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 1975, 
jolloin Reijo Mokki perusti ensimmäisen 
Edustusliike R Mokin Helsinkiin. Nykyinen 
R Mokki Oy on perustettu vuonna 1993.

R Mokki Oy toimii virallisena Hettich yh-
teistyökumppanina ja tätä hedelmällistä 
yhteistyötä on jatkunut jo vuosia. Hettich 
on yksi maailman suurimmista huoneka-
luvarusteiden valmistaja. Hettich:n tuot-
teissa yhdistyy älykäs teknologia, käytän-
nöllisyys ja design. Hettich:n tuotevalikoi-
masta löytyy ratkaisut huonekaluihin niin 
kotona, toimistossa kuin jokapäiväisessä 
elämässäkin. Yritys valmistaa muun muas-
sa laatikoita, kiskoja, saranoita ja liukuo-
visysteemejä.

Kaikki Hettich:n tuotteet on saatavilla R 
Mokki Oy:n kautta. Nettisivuilta löytyy va-
rastotuotteet, mutta myös muuta on mah-
dollista tilata. Mikäli haluat kalusteiltasi 
laatua ulkonäöstä tinkimättä, valintasi on 
R Mokki Oy ja Hettich.

R Mokki Oy – virallinen 
Hettich yhteistyökumppani

Sidelistat 
keittiökalusteteollisuuteen,

laatikkoaihiot 
huonekaluteolliuuteen  

45 v kokemuksella.

KILPAILUKYKYISIN HINNOIN

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

puh. 0400 644360

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

u  Kaluste -teema
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Kalusteala uuden haasteen edessä koronan jälkeen

Raaka-aine on kortilla ja hinnat pilvissä 
myöntää myös Mellanon toimitusjohtaja 
Janne Lehtonen. Janne Lehtonen ja Ma-
rika Pehkonen ostivat Mellano Oy:n osa-
kekannan 1.10.10.2019. Mellano Oy on 
Suomen johtava kiintokalusteiden ja kal-
usteovien sopimusvalmistaja, jonka tuo-
tantolaitos on Lapinlahdella. Mellano ker-
too kasvattaneensa liikevaihtoaan tänä 
vuonna 25 prosentilla, edellisenä vuonna 
kasvu oli 20 prosenttia.

- Kasvumme on ollut erittäin nopeaa, 
vuonna 2018 liikevaihto oli 10,5 miljoo-
naa euroa ja tänä vuonna se tulee olemaan 
noin 17miljoonaa euroa. Nopea kasvu on 
aiheuttanut tiettyjä kasvukipuja, mutta se 
kuuluu asiaan, toimitusjohtaja Janne Leh-
tonen kertoo.

Kasvava kysyntä on tuonut lisää suoria 
työpaikkoja Lapinlahdelle, lisäksi Mella-
no Oy:n asiakkaiden kautta työpaikkoja on 
syntynyt ympäri Suomea. Uudet yrittäjät 
ovat haastavassa tilanteessa onnistuneet 
kääntämään tuloskehityksen ja käyttökat-
teensa plussalle

- Raaka-aineiden rakettimainen hinnan 
nousu aiheuttaa tällä hetkellä haasteita, 
koska raaka-aineiden hinnankorotukset 
saadaan myyntihintoihin viiveellä, Lehto-
nen toteaa. 

- Aiomme kehittää toimintaamme laajas-
ti, jotta tuottavuus saadaan tulevien inves-
tointien edellyttämälle tasolle, Lehtonen 
jatkaa. Yritys on saanut asiakkaakseen Up 
Fronts tuotemerkin, jonka on tarkoitus laa-
jentua useille eri markkinoille tämän ja en-
si vuoden aikana. Suomen verkkokauppa 
on jo avattu (www.upfronts.fi). 

- Otamme haasteen ilolla vastaan mutta 
se tulee vaatimaan meiltä investointeja, 
Lehtonen sanoo.

Lehtonen näkee kehityksen haasteena 
myös ongelmat Suomen kilpailukyvyssä, 
kun julkinen talous paisuu ja rakenteelli-
sia muutoksia ei tehdä. 

- Yhtälö on itseasiassa hyvin yksinkertai-
nen mutta siihen ei haluta tarttua.  Kaik-
ki raha minkä tahansa maan talouteen tu-
lee yrityksiltä, ei ole olemassa julkista ra-

haa. Suurin vastuu on toki vientiä harjoit-
tavilla yrityksillä, heidän ansiostaan maan 
talous saa rahaa ulkomailta. Valitettavasti 
tätä yksinkertaista logiikkaa ei ymmärretä 
ja se tulee vaarantamaan nykyisen hyvin-
vointivaltion, Lehtonen summaa lopuksi.

 

Kalustekauppiaat ovat korona ajan jäl-
keen uudenlaisen haasteen edessä. Ky-
syntäpiikki on ruuhkauttanut tuotannot ja 
toimittajilla on ollut vaikeuksia saada ma-
teriaalia. Toinen haaste on hintojen nou-
su, jollaista alalla ei ole taidettu nähdä 
ehkä koskaan. Ahkeralla työllä, rohkeal-
la varaston kasvattamisella ja pitkillä us-
kollisilla toimittajasuhteilla on tässä tilan-
teessa ollut merkittävä rooli. Asiakkaiden 
kysyntään yrittäjät ovat pystyneet vastaa-
maan vaihtelevasti.

- Helatuotteiden kanssa olemme pysty-
neet vastaamaan kysyntään oikeinkin 
mallikkaasti. Toki joitain yksittäisiä puut-
teita on ollut ja edelleen on, mutta pää-
asiassa hyvin. Suuri helpotus on tietys-
ti ollut se, että BLUM on pystynyt palve-
lemaan meidät kiitettävästi, kertoo Hah-
le konsernista Jaakko Tanninen. 

- Omilla suomen tehtailla toimitusajat ve-
nähtivät hieman pitkiksi, mutta ponniste-
lujen jälkeen olemme palaamassa/palan-
neet normaaliin rytmiin. Kysyntäpiikki toi 
kyllä omat haasteensa, sitä ei käy kieltä-
minen, hän toteaa. Materiaalipulaan on 
törmännyt yhä useampi kaluste alan yrit-

täjä. Suurin haaste on ollut erilaiset puu-
pohjaiset levyt / materiaalit. 

- Muun muassa MDF-levyä on saanut et-
siä kissojen ja koirien kanssa, Tanninen 
toteaa. Välillä tuntuu, että isot tehtaat 
maailmassa pelaavat melko raakaa pe-
liä, jossa meidän pieni markkinamme on 
valitettavasti kärsijän roolissa. 

Hinnat ovat nousussa, ja se johtuu ko-
ko Eurooppaa koskevasta markkinoiden 
kuumenemisesta ja materiaalien kilpai-
lusta, miten te olette pystyneet vastaa-
maan tähän?

-Tämmöistä hintojen nousua ei ole kos-
kaan nähty meidän alallamme. Mones-
sa tuotteessa me, ja sitä kautta meidän 
asiakkaamme, olemme olleet hinnanko-
rotus kirjeiden vastaanottajia, Tanninen 
myöntää. Samaa sanovat muutkin toimi-
jat. Heikko saatavuus on johtanut siihen, 
että pahimmillaan mm. massiivipuuta on 
täytynyt tilata ennen kuin tietää mitä se 
lopullisesti maksaa. 

- Onhan se melko absurdia. Toivotaan, 
että suurin hintojen nousu on nyt nähty 
ja suunta on alaspäin jatkossa, että me-

kin voimme korjata hintatasoa takaisin 
ns. normaalia tasoa kohti. Teräs on yk-
sittäisenä materiaalina ehkä suurin kysy-
mysmerkki vielä ensi vuonnakin, Tanni-
nen pohtii.

Monet yrittäjistä toteavat myös, että edes 
uskollisimmille asiakkaille ei voida var-
mistaa kiinteähintaista tilausta, kun lo-
pullista raaka-aineen hintaa ei vielä tiedä 
kukaan. Eikä sitä toimittajat edes anna. 
Asiaan vaikuttavat isot maailman mark-
kinat, niin kuin aina viiveellä Suomeen.

Mellano vastaa tulevaisuuden haasteisiin 
ja kritisoi julkista taloudenpitoa
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SKANDINAVISKA TRÄIMPORT 
JATKAA LAAJENTUMISTAAN SUOMESSA

www.traimport.fi   +358 3 882 510   info@traimport.fi

Kysynnän vahvistumisen in-
noittamana rakennussektoriin, 
olemme vahvistaneet 
rakennustarvikemyynnin 
tiimiä palkkaamalla Sari 
Vilenin.

HARRI HANSKISARI VILEN
“Olemme iloisia, että saimme Sarin joukkoom-
me” – sanoo Kjell Kärnsund. Sarin kokemus 
alasta ja kyky kehittää asiakkaidemme erikois-
puutuotteiden myyntiä on loistava asia. 

Tervetuloa Sari!

“On loistava tilanne, että saimme asiantunti-
jajoukkoomme mukaan Harrin” - kertoo Kjell 
Kärnsund. Harrin kokemus toimialasta tekee 
hänestä erinomaisen kontaktin asiakkaillemme. 

Tervetuloa Harri!

Tuotevalikoiman kasvaessa 
olemme vahvistaneet jouk-
kojamme monien tuntemalla 
levyammattilaisella Harri 
Hanskilla.

Ad-Sari-Harri-v-1.3.indd   1Ad-Sari-Harri-v-1.3.indd   1 2021-10-18   13:02:272021-10-18   13:02:27

Uusiutuva ja ekologinen puu on ym-
päristön kannalta erinomainen raken-
nusmateriaali. Sen käyttöä lisäämällä 
voimme vähentää uusiutumattomien 
luonnonvarojen kulutusta sekä raken-
tamisen hiilidioksidipäästöjä. Puura-
kentaminen vähentää hiilidioksiidi-
päästöjä.

EU-maiden on tarkoitus vähentää hiili-
dioksidipäästöjään 80 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä. Tämän ilmastotavoit-
teen saavuttaminen edellyttää, että vä-
hennämme uusiutumattomien luonnon-
varojen käyttöä rakentamisessa ja kor-
vaamme niitä kestävän kehityksen mu-
kaisilla materiaaleilla.
Puu voidaan luokitella matalan energian 
rakennusmateriaaliksi. 
- Puun jalostaminen vaatii vain vähän 
energiaa. Lisäksi suuri osa puutuotteiden 
tuotannossa tarvittavasta energiasta saa-
daan tuotannossa syntyvistä sivutuotteis-
ta, kuten puun kuoresta ja purusta, Metsä 
Woodin rakentamisen liiketoiminnan ke-
hitysjohtaja Jussi Björman sanoo.
- Jos kaikki Euroopan asunnot rakennet-
taisiin betonin sijaan puusta, niin luon-
nonvarojen kulutus vähenisi jopa 70 pro-

senttia. Samalla rakennusmateriaalien 
valmistuksen ja rakentamisen aikainen 
energiankulutus vähenisi 40 prosenttia ja 
päästöt pienenisivät 60 prosentilla. Siksi 
puu, Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjoh-
taja Matti Mikkola sanoo.
Ympäristöministeriön puurakentamisen 
ohjelma (2016–2022) pyrkii monipuo-
listamaan ja kasvattamaan puun käyttöä 
ja sen jalostusarvoa. Lisäksi ohjelman ta-
voitteena on edistää kansainvälisesti kil-
pailukykyistä puurakentamisen osaamis-
ta ja teollisen valmistuksen yritystoimin-
taa Suomessa. Pääministeri Sanna Ma-
rinin hallitusohjelmassa 2019 annetaan 
selvät linjat puurakentamiselle. Hallituk-
sen tavoitteena on kaksinkertaistaa puun 
käyttö rakentamisessa hallituskauden ai-
kana, osoittaa puurakentamiselle tavoit-
teet julkisessa rakentamisessa sekä ki-
rittää osaamista ja koko arvoketjun ke-
hitystä.

Rakennetaan puusta
Vaikka Suomessa kaupunkikeskustoihin 
rakennetaan nykyään lähes yksinomaan 
elementti- tai kivitaloja, yksityiskodeiksi 
puutaloja rakennetaan edelleen runsaas-
ti. Suurin osa taloista rakennetaan tyyp-

pitalomallisesti talopaketteina, jolloin ta-
lotehdas toimittaa kaikki tai suurimman 
osan rakennustarvikkeista ostajalle. 
Puutuotteet soveltuvat lähes kaikkeen uu-
dis- ja korjausrakentamiseen. Puuraken-
teita voidaan käyttää eri käyttötarkoituk-
sissa rakennuksissa niin korkeissa kerros-
taloissa kuin hallimaisissa rakennuksissa 
ja silloissa. Rakenteiden lisäksi tavan-
omaisimpia käyttökohteita puutuotteille 
ovat ikkunat ja ovet, sisustus ja kalus-
teet. Puuviilutuotteiden painon ja lujuu-
den suhde on maailman huippuluokkaa. 
Siksi puutuotteista voidaan tehdä kevyitä 
ja lujia rakenteita, jotka soveltuvat erin-
omaisesti korkeaan ja tiiviiseen kaupun-
kirakentamiseen. Kevyet puurakenteet vä-
hentävät luonnonvarojen kulutusta, sillä 
keveyden ansiosta rakennustyömaalla 
tarvitaan vähemmän myös muita mate-
riaaleja. 
- Puutalo ei tarvitse yhtä järeitä perustuk-
sia kuin betonitalo. Tämä pienentää ym-
päristön kuormitusta, sillä tänä päivänä 
perustukset ovat iso osa rakennuksen hii-
lijalanjälkeä, Jussi Björman sanoo.

Metsä Group, Ympäristöministeriö
Puuinfo - Kuva: Puuinfo

Puurakentaminen vähentää ratkaisevasti luonnonvarojen kulutusta
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Topi-Keittiöiden kalustesuunnitteli-
jat ja -myyjät innostuivat Vertexin 
InD-ohjelmiston helppokäyttöisyydes-
tä. Suunnitelmat visualisoituvat asiak-
kaille vaivattomasti, hintatiedot päivit-
tyvät välittömästi ja suunnitelmien da-
ta siirtyy tuotantoon ja asennukseen 
viimeistä nippeliä myöten. 

Topi-Keittiöillä on kiirettä pitänyt. Re-
montointibuumi on kasvattanut myyn-
tiä ja tarjouslaskentaa merkittävästi. 
Sekä yksityisasiakkaat että rakennus-
liikkeet pyytävät tarjouksia – ja tilaa-
vat kiintokalusteita kiivaasti. Kulut-
tajamyynti on kasvanut tänä vuonna 
noin 25 prosenttia edellisvuodesta. 
Samalla yli 80-vuotiaalla perheyrityk-
sellä on ollut meneillään suuria järjes-
telmämuutoksia.

Yrityksessä on viety läpi Vertexin uu-
den sukupolven InD keittiö- ja kalus-
tesuunnitteluohjelmiston räätälöinti 
ja käyttöönotto kuluttajapuolella. To-
pi-Keittiöiden järjestelmistä vastaava 
Juha Ojala halusi ohjelmistoon kaik-
ki hyvät ominaisuudet vanhasta ja tu-
kun uusia.

”Saimme ohjelmaan mukaan kaiken 
sen, mitä halusimmekin. Meillä oli 
paljon ideoita, ja vertexläiset räätälöi-
vät niihin aina ratkaisun pienen selvit-
telyn jälkeen. Suunnitelmien muuttu-
essa kaikki tiedot siirtyvät suoraan niin 
hintaan kuin tuotantoon. Tieto kulkee 
ja virheet vähenevät”, Juha Ojala sel-
vittää. 

Helppoa visuaalisuutta 
asiakkaalle ja asentajalle 

Myyjä-suunnittelija Jemina Jussinnie-
men mukaan visuaalisuus on yksi oh-
jelman olennaisista ominaisuuksis-
ta. Hän ja suunnittelija Sanni Eerola 
ovat kouluttaneet keväällä InD-keittiö- 
ja kalustesuunnitelmaohjelmistoa liki 
neljällekymmenelle kollegalle, jois-
ta neljännes on kokonaan uusia myy-
jiä. Vastaanotto suunnittelevien myy-
jien keskuudessa on ollut innostunut.

”Jotkut halusivat käyttää vanhaa tut-
tua ohjelmaa niin pitkään kuin mah-
dollista. Yksi myyjä harmittelikin myö-
hemmin, että miksei hän ottanut uutta 
ohjelmaa heti käyttöön, kun se olikin 
niin helppo!” Jemina kertoo.

Jeminan mukaan ohjelma on 
miellyttävä silmille ja no-

pea käyttää. Tartun-
taominaisuudet ovat 

erinomaiset. Mal-
linnettuja kalustei-
ta on helppo siir-
rellä ja ne aset-
tuvat paikoilleen 
hiiren klikkauk-

sella.

 ”Tuotekirjaston, 
suosikkien ja haun 

avulla kaikki löytyy hel-
posti, vaikka sekä omia että 

yhteistyökumppaneiden tuotteita 
on runsaasti. Mitään ei tarvitse syöt-
tää käsin tai muistaa laittaa lisätietoi-
hin, vaan tuotantoluettelo syntyy siinä 
samalla”, Jemina toteaa. 

Kokonaisuudessa on huomioitu myös 
asennustyö. Asennuskuvien ID-tie-
doista on helppo nähdä, mihin koh-
taan esimerkiksi lusikkalaatikko on 
tarkoitettu.

”InD otetaan pian käyttöön myös pro-
jektimyynnissä”, kertoo projektipuo-
len suunnittelija Eerola.

Topi-Keittiöillä testattiin kiinnostunei-
na myös Vertexin Showroom-sovellus-
ta virtuaalilaseilla. Sen avulla asiakas 
tai suunnittelija pystyy liikkumaan ti-
loissa ja esimerkiksi avaamaan kaap-
peja VR-lasien ja käsikahvojen avulla. 

“Kuluttaja-asiakkaat haluavat suun-
nitelmista yhä näyttävämpiä visuali-
sointeja, mitään ei haluta jättää mieli-
kuvituksen varaan. Näen tässä paljon 
mahdollisuuksia”, myyntijohtaja Riit-
ta Ojala-Fors toteaa. 

Ketterästä keittiö- ja kalustesuunnittelu-
ohjelmistosta hyötyy myös tuotanto ja asennus  

Vertexin Showroomin 
ja VR-lasien avulla 
voi liikkua suun-
nitellussa tilassa. 
Topi-Keittiöiden 
Sanni Eerola availee 
kaapinovia kahvojen 
avulla.

 Topi-Keittiöt Oy
- Perheyritys, perustettu 1939 
- Suunnittelee, valmistaa ja  
 myy  kiintokalusteita kaikkiin  
 kodin tiloihin
- Kalajoen tehtaalla noin 100  
 työntekijää ja 30 toimihenkilöä. 
- 15 kauppiasvetoista myymälää  
 Rovaniemeltä Helsinkiin 
- Liikevaihto noin 40 miljoonaa  
 euroa

Suunnittelijat Jemina Jussinniemi, Sanni 
Eerola ja suunnittelupäällikkö Juha Ojala ovat 
saaneet InD-ohjelmistoon juuri niitä ominai-
suuksia, mitä he ovat kokonaisvaltaiselta 
suunnitteluohjelmistolta kaivanneet.

ILMOITUS
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Yhtä yksilöllinen 
kuin sinäkin:

AvanTech YOU

Jurvalainen EJ Hiipakka Oy 
on monipuolinen puusepän-
alan kauppahuone. Perheyh-
tiö on kokeneisuudellaan ja 
monipuolisella osaamisel-
laan pystynyt vastaamaan 
kalustealan vaativiin haas-
teisiin vuosikymmeniä. Yhti-
ön monipuolinen palvelupa-
letti on mahdollistanut toi-
minnan laajentumisen myös 
mittavaan projektimyyntiin.

EJiin yrityshistoriaan on tul-
lut viimeisen kahden vuo-
den aikana muutama tärkeä 
yritysstrateginen toimi: Tär-
keä profiiltapahtuma oli Sel-

lan ostokauppa jurvalaisen 
huonekaluteollisuuden näy-
teikkunaksi mainitun Nikka-
rikeskuksen. Hankinta mer-
kitsee tärkeää positiivista ni-
velkohtaa kauppahuoneen 
toiminnassa ja profiilissa.

-Sellan osto toi organisaa-
tioomme myös lisää tehoa. 
Kun hallinto siirtyi Sellaan, 
saimme perustettua Koski-
mäen kiinteistön tiloihin te-
hokkaan, erillisen kokoonpa-
noyksikön. Yksikkö on hyvin 
tarpeellinen jatkossa, kos-
ka ihmiset tekevät ostopää-
töksensä ja arvoanalyysin-
sä tulevaisuudessa mieluus-
ti valmiiksi kasatuista kalus-
tetuotteista, jotka näkyvät 
kuvina esitteissä verkkosi-
vuillamme, toimitusjohtaja 
Kari Hiipakka kiteyttää.

Päivittäisessä työssä Kari 
Hiipakka kohtaa samat haas-
teet kuin moni muu alan yri-
tys.

- Uusien työntekijöiden 
rekrytointi on hankalaa ja 
tuontikaupassa ovat logistiik-
kakustannukset nousseet ta-
vanomaista jyrkemmin, hän 
sanoo. Pandemian jälkeisen 
kysyntäpiikin arviointi on tä-
män päivän yrityksille vaati-
va tehtävä. 

- Harmia toimialallemme toi 
myös tärkeän Puumessu -ta-
pahtuman peruuntuminen 

Jyväskylässä, hän sanoo. EJ 
Hiipakka vastaa päivittäisiin 
haasteisiin tarmokkaasti. 

- Teemme samalla jatkuvas-
ti kehitystyötä yhtiömme tu-
levaisuuden eteen, Hiipakka 
sanoo. 

- Nikkarikeskuksen oston 
myötä on yhteistyö kuntam-
me yritysten kanssa tiivisty-
nyt, mikä myötäilee hienos-
ti omia toimintaperinteitäm-
me, Kari Hiipakka toteaa tyy-
tyväisenä.

Teksti ja kuvat: Jorma Koivisto

Hiipakka vastaa markkinahaasteisiin taidolla, 
kokemuksella ja yhteistyöllä uusissa tiloissaan

KURIKAN kaupunki löysi ostajan alun perin miljoonia euroja maksaneelle Nikkarikes-
kukselle, jota on yritetty saada kaupaksi pitkään. Pohjalaisen puurakentamisen tai-
donnäytteen osti paikkakuntalainen kalustealan perheyritys E J Hiipakka, joka siirsi 
kiinteistöön toimisto- ja näyttelytilansa. Kiinteistössä sijait-
see tällä hetkellä Auditorio, kokoustila Kabinetti ja Kustavi, 
sekä Kahvila.

Toimitusjohtaja Kari Hiipakka on 
tyytyväinen johtamansa perheyh-
tiön organisaation toimivuuteen, 
jota korostaa monipuolisesti nik-
kariperinnettä huokuva Sello.

Myynnistä ja tuotesuunnittelusta 
vastaava Ann-Sofi Kinnari tarkastelee 

EJiin kokoonpano-osastolla loppu-
tuotteeksi asti valmistuvia kalusteita 

Koskimäen tuotantotiloissa. 
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Maatalon lapsena kädentaito 
oli enemmänkin sääntö kuin 
poikkeus ja kotoa sitä löytyi si-
täkin enemmän. Lapsena Kai-
sa Ollila sai elää kädentaita-
jien keskellä, sillä suvussa oli 
monenlaisia osaajia puusepis-
tä posliininmaalaajiin. 

- Maatalossa tehdään muuten-
kin kaikki käsin, korjattiinpa 
sitten rakennuksia tai koneita, 
Kaisa Ollila naurahtaa. Minul-
la ei ole veljiä, joten jouduin 
usein olemaan isän apuna. 
Se opetti käsittelemään moni-
puolisesti eri materiaaleja   ja 
pärjäämään myös ns. miesten 
töissä. Ala-asteella Kaisa va-
litsi luontevasti myös puutyöt 
ja lukion jälkeen hän suunta-
sikin Ikaalisiin määränpäänä 
puuartesaanin koulutus. 

Maataloissa on paljon puusta 
tehtyjä tuotteita, niin kalustei-
ta kuin käyttöesineitäkin, nii-
den käytettävyys ja koristeel-
lisuus kiehtoi Kaisaa, hän ha-
lusi oppia aiheesta enemmän. 
Puualan opinnoissa materiaa-
lin monipuolisuuden lisäksi 
kiinnostivat myös ammatilliset 

erikoistumismahdollisuudet.

- Tuttujani oli Ikaalisissa ja 
olin saanut koulusta positii-
visen mielikuvan, hän kertoo. 
Koulun ilmapiiriä Kaisa kehuu 
vieläkin ja pitää edelleen yh-
teyttä opettajaansa Arto Anet-
järveen. 

Artesaanin koulutuksessa 
häntä kiinnosti tuotteiden vi-
suaalisuus, suunnittelu ja teol-
linen muotoilu. Puualan opin-
noista on ollut hyötyä mones-
sa työtehtävässä. Ikaalisissa 
saamani koulutus on ollut jäl-
keen päin ajatellen todella mo-
nipuolinen.

- Alassa kiehtoo puun elin-
kaari aina metsästä käyttöesi-
neeksi, materiaalin työstettä-
vyys ja toisaalta yllätykselli-
syys, onhan kyseessä kuiten-
kin luonnon materiaali, hän 
pohtii. Valmistuttuaan Kaisa 
toimi muutamia vuosia hau-
takivikaivertajan, mutta ehti 
työskennellä myös sekä puu-
sepänteollisuusyrityksessä et-
tä rakennuksilla, ennen kuin 
palasi hautakivialan töihin.

Hautakivialan 
Sekatyönainen
Kiviliike Sairasessa Kaisa Ol-
lila aloitti ensin kaivertajana. 
Vuosien mittaan kaivertajan 
työt monipuolistuivat hautaki-
vien suunnittelutöihin ja tuo-
tannon vastuutehtäviin. Töis-
sään hän huomasi, että ki-
venjalostuksessa on samo-
ja lainalaisuuksia kuin puun 
työstössä. Konekannasta löy-
tyy yhtäläisyyksiä, pintojen 
työstettävyys, kolmeulotteista 
suunnittelua, mittasuhteet ja 
muotojen hahmotus, hän luet-
telee. Kivi on jossain määrin 
haasteellisempi, mutta luon-
non materiaaleja molemmat.   

- Ensimmäisenä on otettava 
huomioon seurakuntien hau-
tausmaasäännöt, jotka mää-
rittelevät hauta-alalle han-
kittavan muistomerkin enim-
mäiskoon. Suomessa on noin 
250 Evankelis-luterilaisen kir-
kon hallinnollista yksikköä, 
jotka määrittelevät hautaus-
maidensa maankäyttöä erilai-
sin säädöksin. Sääntöjen puit-
teissa voidaan suunnitella ja 
toteuttaa toiveiden mukainen 
taidolla tehty ja laadukkaasti 
viimeistelty muistomerkki.

- Hautakiven suunnittelu ja 
valmistus on parhaimmillaan 
asiakkaan toiveiden toteutta-
mista, surutyössä auttamis-

ta ja hautausmaakulttuurin ri-
kastuttamista ja vaalimista, 
hän toteaa.

Helposti verkosta
Tällä hetkellä Kaisa toimii Ki-
viliike Sairasen tuotantovas-
taavana. 

- Käytännössä vastaan tuo-
tannosta, aikatauluista ja laa-
dusta, Kaisa Ollila laskee.   Pi-
dän tärkeänä sitä, että hauta-
kiven tilaajalle jää raskaasta 
elämäntilanteesta huolimatta 
positiivinen asiakaskokemus. 
Ostoprosessi on tehty asiak-
kaalle mahdollisimman helpo-
ksi ja miellyttäväksi ja haudal-
le asennettu korkealuokkainen 
tuote säilyttää läheisen muis-
ton vuosikymmenten ajan.  Ki-
viala mielletään usein raskaak-
si, eikä niin naiselle sopivak-
si. Kaisa Ollila painottaa, että 
koneilla tehdään raskaammat 
nostot ja siirrot. Mutta ei työn 
tekeminen ole Ollilalle kunnon 
puolesta ongelma. Sitkeä nai-
nen pitää huolta työkyvystään 
harrastamalla karatea ja hän 
onkin saavuttanut lajissaan 
mustan vyön. 

-Koen harrastuksessani liikun-
nan iloa, muta se on myös no-
pein tapa nollata työasiat, Kai-
sa Ollila toteaa lopuksi.  

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Kaisa Ollila
puusepästä kivinaiseksi

Kiviliike Sairasen nettivisuilla eritavoin kaiverretut 
hautakivet ovat selkeissä riveissä esillä. Hinnat ovat 
avoimesti esillä ja mallitkin katsottavissa. Hautaki-
vi neitistä? Miksipä ei, rauhallista selkeää, kaunista ja 
palveluapua saa kysymällä verkkosivujen tuesta.  Ylö-
järveläinen Kaisa Ollila, Kiviliike Sairasen tuotantovas-
taava ja osakas, on ollut mukana kehittämässä yritystä.
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Delmacin konekauppa on ollut viime ai-
koina todella vilkasta ja kauppaa on teh-
ty ympäri Suomea. 

- Tällä hetkellä tilauksessa on mm. AES 
GROUP ALPHA PS 5 levysaha nosto-
pöydällä isolle huonekalutehtaalle ja toi-
nen PS 4 levysaha nostopöydälle kalus-
tetehtaalle sekä kaksi AES GROUP GO 
CNC-työstökeskusta. LOHMEYER FKS 
355 CNC-ohjattuja tarkistuspyörösahoja 
on menossa jopa seitsemälle asiakkaalle, 
Delmacin yrittäjä Jukka Pelkonen kertoo. 
Sahoja toimitetaan tällä hetkellä Lahteen, 
Ouluun, Helsinkiin, Forssaan, Pudasjär-
velle sekä Vantaalle. 

- Isoimpia toimituksiamme ovat tällä het-
kellä myös muun muassa kaksi sormijat-
koslinjaa CM MACHINE, iso 8-kutterinen 
höyläkone liimapuulle, jopa 12 m pitkä 
LOHMEYER KAM 795 reunalistoitusko-
ne kalustetehtaalle EVA- ja PUR-liimoit-
timin, sekä VENETA purunpoistojärjes-
telmä brikettipuristimineen. Mukavaa oli 
myös saada pitkästi aikaa FINITURE pin-
takäsittelylinjasta tilaus isolta puunjalos-
tajalta – hän jatkaa. 

Puuviesti pääsi yrittäjän kyytiin, kun läh-
dettiin Päijät-Häme kierrokselle puuse-
pänteollisuusyrityksiin, joihin on viime ai-
koina tehty investointeja. Jukka Pelkonen 
sanoo, että pitkä kokemus puusepänteolli-
suuden koneista ja niiden toimittamisesta 
mahdollistaa laadukkaat toimitukset yhti-
ön asiakkaille. 

- Pystymme toimimaan asiakkaan tarpeen 
ja tilanteen mukaan ja osaamme tarjota 
oikean tasoisen ratkaisun kuhunkin tuo-
tannon tarpeeseen, hän sanoo. Kokemus 
auttaa toimimaan myös oikein myös mah-
dollisissa teknisissä ongelmissa. 

-Itse olen korona-aikana jopa ottanut käyt-
töön useita CNC-koneita siten, että tehdas 
etänä on ollut linjoilla ja koneet on koulu-
tettu ja opastettu ajoon. Monissa asiois-
sa myös nopeus ratkaisee. Lukuisat tar-
vike- ja varaosatoimitukset moniin kone-
merkkeihin onnistuvat toimestamme no-
peasti, Pelkonen lupaa.

Palo-ovet ja ikkunat 
valmistava Kenset
Kierros alkoi Orivedeltä, jossa palo-ovia 
ja ikkunoita valmistaa Kenset. Palosuo-
jaus on tärkeää erityisesti julkisissa tilois-
sa, joissa rakentamista määrittävät palo-
turvallisuutta koskevat määräykset.

- Tuotteitamme ovat paloikkunat, ele-
mentti paloseinät ja palo-ovet puusta 
ja lasista. Toimitukset ja tuotteet räätä-
löidään asiakkaan toiveiden mukaisesti, 
voimassa olevat määräykset huomioiden, 
yrittäjä Markku Virtanen esittelee. Tyyp-
pi hyväksytyt, paloa rajoittavat, KENSET 
2000FR elementit, antavat osastoinnin 
suunnitteluun erilaisilla muodoilla ja pin-
noilla todella laajat mahdollisuudet. Toi-
miva konekanta takaa toimitusvarmuut-
ta, vaikka raaka-aineen saatavuudessa on 
Kensetilläkin haasteensa. Yritys on myös 
panostanut ympäristöä säästävään ener-
giaan.

- Katolla on aurinkokennot, jotka tuotta-
vat tällä hetkellä 15 prosenttia energian-
tarpeestamme. Lisäksi meillä on maaläm-
pö, Virtanen esittelee. 

Investointikierroksella Delmacin 
kanssa Päijät-Hämeessä

HVL:n perustaja Hannu Kuokkanen ja nykyinen yrittäjä Janne Kuokkanen sekä toimitusjohtaja 
Jukka Vuoriheimo.

Toimitusjohtaja Markku Virtanen ja pitkäaikai-
nen yhteistyökumppani Jukka Pelkonen ison 
OMC MACHINE 2,2 x 3 m levykoon puristimella.
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Delmacin puoleen hän on käänty-
nyt useammankin koneen hankin-
taa suunnitellessaan. Tällä hetkel-
lä hallissa seisoo UNITEK WINNER 
1100 hiomakone, BLACK LABEL 
oikotasohöylä, MAGGI porakone, 
QUICKWOOD harjahiomakone se-
kä iso OMC MACHINE puristin 2,2 
x 3 m levykoolla.

Suomen laajin 
viiluvarasto
Seuraava kohde oli Hollolan Vii-
lu ja Laminaatti, jolla on Suomen 
laajin viiluvarasto. Valikoimassa on 
noin 30:n eri puulajin viiluja. Käy-
tetyimpien puulajien viiluista on 
tarjolla useita laatu- ja paksuus-
vaihtoehtoja. Hollolan Viilu ja La-
minaatti pitää erittäin tärkeänä si-
tä, että konekanta on ajanmukai-
nen, jotta asiakkaita voidaan pal-
vella mahdollisimman hyvin. 

- Niinpä vuosina 2017–2019 to-
teutimme hankkeen, jolla nostim-
me levytehtaan tuotantolinjas-
ton automaatioastetta oleellisesti. 
Hankkeeseen kuului alapuolisen 
hionnan mahdollistava hiomako-
ne, puruimuri, levyn runkojen vii-
meistelylaite sekä uusien laittei-
den vaatimat kuljetin- ja nostolait-
teet. Suurena apuna hankkeen to-
teutuksessa oli Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman 
2014–2020 myöntämä yrityksen 
investointituki, kertoo toimitusjoh-
taja Jukka Vuoriheimo.

Delmacilta HVL on tilannut erityi-
sesti viilulle sopivia koneita kuten 
KUPER – JOSTING viilunvalmis-
tuslaitteet, joilla viilulehdet leika-
taan haluttuun leveyteen, liimoite-
taan ja liitetään halutuiksi aihioik-
si. KUPER ACR 3200 linja oli yk-
si Delmacin ensimmäisistä isoista 
linjatoimituksesta Suomeen.  Myös 
HVL toteaa, että materiaalin hank-
kiminen on ollut tänä syksynä 
haasteellista. 

Ovia teollisuuteen 
ja julkisiin kohteisiin
Keski-Päivän kohteemme Lahden 
Mukkulassa sijaitseva Lahden Ovi 
valmistaa ovia teollisuuteen, kaup-
poihin, sairaaloihin, taloyhtiöihin, 
hotelleihin, kouluihin, konsertti- ja 
kongressikeskuksiin sekä kotitalo-
uksiin. 

- Kaikki tuotteet valmistetaan ti-
lauksesta asiakkaan mitoilla, ha-
lutulla värillä ja pintamateriaalil-
la, esittelee toimitusjohtaja Ari 
Lehto. Lahden Oven asiakkaita 
ovat ennen kaikkea rakennusliik-
keet ympäri Suomea ja yksi suu-
ri kohderyhmä ovat kerrostalosa-
neeraukset. Delmacilta Lahden ovi 
on ostanut muun muassa Italialai-
sen UNITEKIN WINNER 1300 hi-
omakoneen. Lahden Oven tuotere-
pertuaari ovat laakaovet, äänieris-
tysovet, palo-ovet, ulko-ovet ja vä-
liseinäikkunat.

MUOTO2 on 
kasvattanut konekantaa

Kahden muotoilijan Muoto2 on, 
Kirsi Pasasen ja Mikko Kentan yri-
tys, joka oli ensimmäinen muotoi-
lutoimisto, jolla oma tuotanto on 
ollut mukana alusta asti. Yritys on 
laajentanut toimintaansa tasai-
sesti. Alkuun toimitilat sijaitsivat 
pienessä vuokratilassa Vääksys-
sä, mutta nykyiset tilat Lahdessa 
ovat lähemmäs 400 m2. Tilat pi-
tävät sisällään kattavan puusepän-
tehtaan ja maalaamon pintakäsit-
telyille.

Konekantaa on kasvatettu jatku-
vasti tarpeen mukaan. 

- Delmacilta Muoto2 hankki ke-
sällä LOHMEYER FKS 320 tarkis-
tuspyörörösahan, joka on jokaisen 
puusepän peruskone, toteaa Del-
macin Jukka Pelkonen.

Keittiövalinta – 
keittiöitä joka 
kohteeseen

Viimeisenä käytiin vielä Keittiöva-
linnassa, joka valmistaa Lahdessa 
keittiökalusteita ympäri Suomea 
oleville asiakkaille. Delmac toimit-
ti Keittiövalinnalle keväällä AES 
GROUP SIRIUS CNC-porakoneen, 
jolla kalustekomponentit porataan 
joustavasti. Tämä kone on yksi, jo-
ka otettiin käyttöön tehtaan kans-
sa etänä korona rajoitteiden mat-
kustusrajoitteiden aikana

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Italialaisen UNITEKIN WINNER 1300 hiomakoneen luona 
Jukka Pelkonen ja Ari Lehto, Lahden ovi.

LOHMEYER FKS 320 tarkistuspyörörösahaa esittelee Jami Suksi, 
MUOTO2.

KUPER ACR 3200 linja oli yksi Delmacin ensimmäisistä isois-
ta linjatoimituksesta Suomeen Hollolan viilu ja laminaatille.

Jukka Pelkonen auttaa Keittövalintaa uuden AES Group Sirius 
CNC-porakoneen käyttöönotossa.
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Huono laatu aiheut-
taa 10–15 prosenttia yli-
määräisiä kuluja raken-
nusyrityksille, paljastaa 
tuore asumisen tulevai-
suutta käsittelevä han-
ke. Kaikenkokoiset ra-
kennusalan organisaati-
ot voisivat säästää mer-
kittäviä summia, jos 
rakentamisen vaiheet 
dokumentoitaisiin läpi-
näkyvästi ja prosessit 
toteutettaisiin mahdolli-
simman tehokkaasti. 

Rakennusalalla tarkka jokai-
sen työvaiheen dokumentoin-
ti on vieläkin valitettavan har-
vinaista, paljastaa alan tutki-
mus. Silloin, kun työvaiheet 
dokumentoidaan, dokumen-
tointitavat vaihtelevat paljon ja 
niistä reklamoidaan herkästi. 

VTT:n ja Kotopron “Asumisen 
tulevaisuus” -hankkeesta käy 
ilmi, että rakentamisen doku-
mentoinnista on hyvin rajalli-
set viralliset vaatimukset. Esi-
merkiksi työvaiheiden doku-
mentointia rakentamisen ai-
kana ei edellytetä ollenkaan. 

Tämän vuoksi työmaiden joh-
tamisessa ei vaadita laatua 
tai kustannussäästöjä. Hank-
keen tulokset valmistuivat vii-
me toukokuussa. Laatu para-
nisi, jos tilaaja saisi tietää, mi-
ten rakennus on rakennettu.

- Rakentamisen ja asumisen 
liiketoiminta on kansanta-
loudellisesti merkittävä kas-
vuala, johon sisältyy iso po-
tentiaali niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin, Kotopron 
pääomistaja Samuli Suoma-
la toteaa.

Asumisen tulevaisuus -hank-
keessa VTT tutki rakennus-
hankkeiden suunnittelua, ra-
kentamista, luovutustilantei-
ta ja luovutusdokumentaatio-
ta, takuuaikaa ja takuuajan 
jälkeistä urakoitsijan sekä ta-
loyhtiöiden toimintaa suoma-
laisessa asuntorakentamises-
sa.  Hankkeen johtopäätösten 
mukaan vaatimus dokumen-
toinnista rakentamisen aikana 
voisi parantaa rakentamisen 
laatua, jos rakennuksen tilaa-
jalla olisi käytettävissä selkeä 
dokumentaatio siitä, miten ra-
kennus on rakennettu. 

- Kattava dokumentaatio oli-
si myös rakentajan etu. Kir-
jauksilla voitaisiin osoittaa ra-
kennusvaiheittain, että työ on 
tehty laadukkaasti”, Suomala 
huomauttaa.

Rakennusalalla 
prosesseja kehitetään 
ilman faktoja
Kaikkiaan rakennusalalla on 
tarvetta selkeyttää ja yhtenäis-
tää rakennusten käyttöönoton 
ja takuuajan käytäntöjä.

- Rakentamisessa meiltä puut-
tuu työn tekemisen dokumen-
toinnin kulttuuri. Näin ollen 
myös prosessin kehittäminen 
on muistinvaraista, eikä pe-
rustu faktoihin, Suomala sa-
noo. Suomessa ei ole aikai-
semmin tutkittu dokumen-
toinnin vaikutusta rakentami-
sen tuottavuuteen. Sen sijaan 
muista teollisuudenaloista tie-
toa on löydetty. 

Mahdollisuus lisätä 
tuottavuutta
VTT:n tutkimushankkeessa 
tunnistettiin rakentamisessa 
kymmenen tuottavuuteen ja 
laatuun liittyvää tekijää, joihin 
voidaan vaikuttaa laadukkaal-

la, läpinäkyvällä ja kestävällä 
dokumentoinnilla. Selvityksen 
tuloksena Kotoprossa luotiin 
laskuri, johon koottiin hank-
keessa tunnistetuista tekijöis-
tä neljä tyypillisintä rakenta-
misen laatuun vaikuttavaa il-
miötä. Laskuri konkretisoi, 
miten moderni dokumentoin-
ti voi lisätä yksittäisen raken-
nushankkeen tuottavuutta jo-
pa 50 prosentilla.  Tyypillises-
ti rakennushankkeiden kate on 
4,9–5 prosenttia. Jos hank-
keiden kaikki rakennusvaiheet 
dokumentoitaisiin kattavasti, 
marginaalia olisi mahdollista 
kasvattaa jopa 2,5 prosent-
tiyksikköä.

Heikko laatu aiheuttaa 
miljoonien menetykset rakennusalalle

Kotopro Oy on v. 2009 perustettu suomalainen ohjelmis-
totalo. Yhtiö tarjoaa rakentamiseen mobiilin dokumen-
toinnin järjestelmiä, jotka toimivat tietokoneilla, tableteilla 
ja älypuhelimilla. Tavoitteena on kehittää työkaluja, jotka 
helpottavat ammattilaisten työtä, ovat helppokäyttöisiä ja 
säästävät sekä asiakkaan että ammattilaisen aikaa. Koto-
prolla on noin 75.000 käyttäjää 1000 
asiakasyrityksessä. 
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Olympiamitalisti ja kilpapur-
jehtija Tuuli Petäjä-Sirén on 
viettänyt merellä lukematto-
mia tunteja. Tästä perspektii-
vistä syntyi myös arkkitehtina 
työskentelevän Petäjä-Siré-
nin uusin malli Tyrsky, kal-
lioon lyövien vaahtopäiden ja 
kalastajakylien inspiroima va-
paa-ajan hirsihuvila. Tyrsky 
kuuluu Hongan mallistoon. 

- Tyrskyn malli on mittakaa-
valtaan inhimillinen. Jyrkkä 
harjakatto luo ilmettä runko-
syvyydeltään melko kapeaan 
taloon, perinteisten kalasta-
jakylien tapaan. Koko elämä-
ni merellä liikkuneena katson 
saaristolaismaisemaa mereltä 

päin, Tuuli-Petäjä Sirén ker-
too. Tyrsky on jatkoa arkki-
tehdin suositulle Tuuli-mallil-
le ja tätä hiukan klassisempi. 
Yhteistä moderneille huviloille 
ovat ilmavat yhtenäiset oles-
kelutilat, luontoon avautuvat 
suuret ikkunapinnat ja har-
moninen ulkoasu.

- Tyrskyssä harjakaton muotoa 
mukaileva sisäkatto on oleske-
lutiloissa korkealla ja tekee ti-
lasta luonteikkaan. 1,5-ker-
roksisen talon päädyssä on 
parvi, johon saa vierastilaa, 
lasten valtakunnan tai hy-
vät puitteet etätyöskentelyl-
le, arkkitehti kertoo. Tyrskys-
sä on versiosta riippuen joko 

kaksi tai kolme makuuhuonet-
ta. Mallista on kaksi eri kokoa, 
93 ja 106 neliötä. 

Siinä missä Tuuli-mallissa 
saunan ja asunnon väliin jää 
katettu välitila, Tyrskyyn Pe-
täjä-Sirén on suunnitellut kul-
materassin katon alle. Kulku 
terassille on sekä oleskeluti-
loista että saunasta. 

- Meidän olosuhteissamme 
suojaisa, sisäänvedetty teras-
si on hyvin toimiva ratkaisu. 
Terassi sekä väljä ja korkea 
oleskelutila ja suuret maise-
maikkunat takaavat sen, että 
Tyrskyssä voi nauttia luon-
nosta kaikkina vuodenaikoina 
ja jokaisella säällä, hän tote-
aa. Purjelautailussa ja arkki-
tehtuurissa yhdistyvät tärkeät 
luontoarvot:

- Puu on minulle läheinen ma-
teriaali. Suomalaisesta hirres-

tä rakentaminen on kestävää 
ja ekologista ja siksi minulle 
luontevaa, hän sanoo. 

Mökkien kysyntä kiihtyy 
yhä – rakentaminen 
murrosvaiheessa

Tyrsky täydentää Honkaraken-
teen saaristolaismaisemaan 
sopivien kustannustehokkai-
den huviloiden sarjaa. Pää-
arkkitehti Anne Mäkisen mu-
kaan vapaa-ajan rakentami-
nen on kiinnostavassa murros-
vaiheessa, jossa erottuu kaksi 
trendiä: 

- Osa rakentajista etsii moder-
nia ratkaisua, jossa on kaikki 
mukavuudet, tilaa hengähtää, 
isot maisemaikkunat ja luonto 
vahvasti osana asumista. Osa 
taas kaipaa lapsuuden kesä-
mökkimaisemiin ja toisenlai-
seen luonnonläheisyyteen, jos-
sa kertaustyylit ja mökin perin-
teikkyys kiinnostavat.

Teksti ja kuvat: Honka

Uutuus huvila piirtyi mereltä käsin

Tyrskyn sisarmalli Tuuli voitti 
Rakentaja.fi-median äänestyksen 
suosituimpana mökkimallina 2020. 
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Nokian Taka-Lauttalaan 
nousee ensi vuonna äly-
käs hirsihoivakoti, jota 
seuraa tulevina vuosina 
kolme samanlaista. Koh-
teet rakentaa aistiystä-
vällisistä palvelukodeis-
ta tunnettu Hoivaraken-
tajat hirsitalovalmistaja 
Honkarakenteen kanssa 
hoivapalvelua tarjoaval-
le KoskiHoivalle. 

KoskiHoiva Oy on noin 100 
työntekijän kotihoitoyritys, jo-
ka laajenee nyt palveluasumi-
seen. KoskiHoiva on sopinut 
Hoivarakentajien kanssa nel-
jän hirsirunkoisen, älykkääl-
lä taloteknologialla varustetun 
palvelukodin rakentamisesta 
Pirkanmaalle. Ensimmäinen 
valmistuu Nokian Taka-Laut-
talaan alkukesällä 2022. Seu-
raavien aikataulu riippuu tont-
tien saatavuudesta Tampereel-
la ja Pirkkalassa.

- Meillä ei ole aiemmin ollut 
palveluasuntoja. Olemme pal-
velleet kotiin noin tuhat asia-
kasta ja saaneet paljon palau-
tetta, että olisi hienoa, jos voi-
simme jatkaa asiakaspolkua 
omissa palvelukodeissa, Kos-
kiHoivan toimitusjohtaja Mai-
ja Halme kertoo. 

- Minulta on kysytty, miksi teh-
dä uusi, eikö valmiitakin yksi-
köitä olisi. Me haluamme ni-
menomaan hirrestä ja älytek-
nologiaa. Myös vihreät arvot 
ovat meille erittäin tärkeitä. 
Näissä tiloissa saamme oman 
konseptimme näköisen palve-
lupolun myös hoiva-asumisen 
puolelle, hän jatkaa.

Ikäihmisten 
arki helpottuu 
aistiystävällisissä 
tiloissa
Palvelukotien runkorakentee-
na on Honkarakenteen koti-
mainen hirsi. 

- Hirren terveellisyys ja aistiys-
tävällisyys merkitsevät todella 
paljon meille, asiakkaillem-
me ja työntekijöillemme. Hir-
si on kodinomainen ja merkit-
tävä tunnelman luoja, Halme 
kuvaa. 

- Meillä on Hoivarakentajien 
kanssa erittäin hyvä yhteis-
ymmärrys tämän alan toiveis-
ta ja tarpeista. Tässä yhdistyy 
luonnonmukainen, perintei-
nen hirsi moderneihin älyrat-
kaisuihin, joilla pyrimme hel-
pottamaan asukkaiden turval-
lista elämää. Tavoitteena on 
ikäihmisten onnellisuus, hyvä 
elämänlaatu ja merkitykselli-
syys, hän toteaa.

Toimivat tilat tukevat asuk-
kaiden omatoimisuutta. Hir-
sirakennuksen raikkaassa si-
säilmassa päivän toimet suju-
vat virkeästi ja yöt nukutaan 
hyvin. Viihtyisä ja toimiva ar-
ki on Hoivarakentajien tila-
suunnittelun tärkeä lähtökoh-
ta. “Iloitsemme yhteistyöstä, 
jossa pääsemme rakentamaan 
aistiystävällisiä hoivakoteja ja 
varustamaan ne asukkaiden 
viihtyvyyttä lisäävällä älyk-
käällä talotekniikalla”, Hoiva-
rakentajat Oy:n toimitusjohta-
ja Tarmo Kemppainen toteaa. 
KoskiHoivalle tärkeää on hir-
ren ympäristöystävällisyys. 

- Hirsi sitoo hiilidioksidia, jo-
ten se on ympäristöystävälli-
nen rakennusmateriaali. Kun 
lämmitysmuotona on vielä 
maalämpö, tämä on vihrei-
den arvojen mukainen valin-
ta, Halme iloitsee. Hirsi onkin 
yhä useamman rakennuttajan 
valinta. 

- Terveellisen ja ilmastoystä-
vällisen puurakentamisen ky-
syntä on vahvassa kasvussa. 
Valitsemalla hirren KoskiHoi-
va paitsi erottuu kilpailijoista, 
myös toimii vastuullisesti sekä 
ympäristöä että asukkaita ja 

työntekijöitään kohtaan, Hon-
karakenne Oyj:n projektimyyn-
tipäällikkö Markus Saarelai-
nen toteaa.

Pitkäikäisiä 
hirsirakennuksia
Hoivarakentajat ja Honkara-
kenne tunnetaan kestävistä, 
luotettavista ja pitkäikäisistä 
hirsirakennuksista.

- Painumaton hirsi on ylivertai-
nen rakennusmateriaali. Kehi-
kon tiiviys, helppo ja nopea 
asennus sekä huoltovapaus 
ovat merkittäviä etuja hoiva-
kotirakentamisessa, Kemppai-
nen sanoo. Halme iloitseekin 
kotimaisten toimijoiden yh-
teistyöstä. 

- Me olemme täysin kotimai-
nen yritys. Hoivarakentajat ja 
Honkarakenne ovat kotimai-
sia. Saamme yhdistää oman 
kokemuksemme hoivapalve-
luista Hoivarakentajien koke-
mukseen aistiystävällisestä 
hoivarakentamisesta ja Hon-
karakenteen kokemukseen la-
mellihirsistä. Tavoite on tarjo-
ta asiakkaillemme mahdolli-
simman laadukasta.

 

Nokialle nouseva palvelukoti tähtää 
ikäihmisten parempaan arkeen

Hoivarakentajat Oy on vähähiilisiin ja aistiystäväl-
lisiin päiväkoteihin, kouluihin ja palveluasuntoihin 
erikoistunut rakennusliike. Toimintaamme oh-
jaavat vastuullisuus ja kestävä suunnittelu sekä 
ihmisten ja luonno hyvinvointi. Suunnittelemme 
yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennuksia, jois-
sa on hyvä olla ja helppo hengittää. Olemme näh-
neet, että aistiystävällisessä hirsirakennuksessa 
viihdytään. 
Hoivarakentajat Oy on Suomen suurin julkinen hir-
sirakentaja. Olemme rakentaneet yli 100 tervettä, 
aistiystävällistä rakennusta käyttäjiemme liiketoi-
minnan kasvun tueksi. Suuri osa kohteistamme on 
toteutettu kotimaisesta hirrestä. Hoivarakentajat 
Oy:n liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. 
www.hoivarakentajat.fi
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Vuoden 2021 viimeiselle neljänneksel-
le suunniteltujen rakentamisen aloitusten 
arvo on kasvanut 16 prosenttia verrattu-
na vuoden 2020 viimeisen neljänneksen 
aloituksiin. 

Nyt alkavien rakennushankkeiden määrä 
on kuitenkin 20 prosenttia pienempi kuin 
samaan aikaan viime vuonna. Vuoden vii-
meisen neljänneksen aloituksista uudis-
rakentamisen aloitusten arvossa on kas-
vua 25 prosenttia verrattuna viime vuo-
den vastaavaan aikaan. Uudisrakenta-
misen aloitusten määrä on 17 prosenttia 
pienempi kuin vuosi sitten. Raporttiin saa-
tujen tietojen mukaan korjaushankkeiden 
suunniteltujen aloitusten arvo on tällä vii-
meisellä vuosineljänneksellä 16 prosent-
tia pienempi kuin vuosi sitten. 

Myös korjaushankkeiden määrässä on 
tuntuva lasku, 23 prosenttia, verrattuna 
vuoden takaiseen. 

- Havainto on ehkä hieman yllättävä, on-
han rakennusalan todettu selvinneen hy-
vin koronasta, kansantalous on kasvus-
sa ja korjattavaa on paljon. Toisaalta ko-
rona on edelleen hidastanut esimerkiksi 
taloyhtiöiden peruskorjaamista koskevaa 
päätöksentekoa, sanoo toimitusjohtaja 
Sampsa Seppälä RPT.

- Byggfaktan tähän raporttiin kootut tie-
dot on saatu viimeistään 20. syyskuu-
ta. Muutokset suunnitelmissa ovat mah-
dollisia; viimeisen vuosineljänneksen ra-
kennusaloituksia siirtyy aina jonkin ver-
ran seuraavan vuoden alkuun, hän jatkaa. 
Tällä kertaa ensi vuoteen siirtyvien hank-
keiden määrä saattaa olla tavallista suu-
rempi rakentamisen markkinaa häiritse-
vän materiaali-, laite- ja työvoimapulan 
vuoksi. Aloitusten viivästymisen lisäksi 
tilanne voi aiheuttaa viivästymistä myös 
hankkeiden valmistumisessa. 

- Jos rakentamisen aloitukset toteutuvat 
tämän raportin mukaisesti, koko vuoden 
2021 rakennushankkeiden aloitusten ar-
vo on 18,7 miljardia euroa. Se on yli 3 
miljardia eli 22 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2020, Seppälä kertoo. 

Maakunnissa 
rakentamisen aloitusten 
arvo nousee ja laskee

Maakunnittain laskettuna rakentamisen 
aloitusten arvo nousee tämän vuoden vii-
meisellä vuosineljänneksellä yhdeksässä 
ja laskee yhtä monessa maakunnassa. Vii-
me vuoden viimeistä neljännestä enem-
män alkavat rakentaa Kainuu (+3970 
%), Pohjanmaa (+1009 %), Kymen laak-
so (+129 %), Päijät-Häme (+111 %), 
Etelä-Savo (+36 %), Uusimaa (+36 %), 
Etelä-Karjala (+30 %), Etelä-Pohjanmaa 
(+23 %) ja Pirkanmaa (+18 %). Ra-
kentamisen aloituksia on viime vuoden 
viimeistä neljännestä vähemmän Poh-
jois-Karjalassa (–80 %), KantaHämees-
sä (–79 %), Keski-Pohjanmaalla (–76 %), 
Lapissa (–42 %), Pohjois-Pohjanmaalla 
(–27 %), Pohjois-Savossa (–17%), Varsi-
nais-Suomessa (–13 %), Keski-Suomes-
sa (–12 %) ja Satakunnassa (–6 %). Ra-
kentamisen kokonaisvolyymiltaan pienis-
sä maakunnissa suuriin muutosprosent-
teihin on yleensä syynä yksittäisen suuren 
rakennushankkeen alkaminen tällä vuosi-
neljänneksellä tai vuotta aiemmin.

Vuoden 2021 rakennusaloitusten 
arvo kasvaa 22 prosenttia

Rakennusalan tietopalveluihin ja 
kustannustoimintaan erikoistuneen 

RPT Docu Oy:n toimitusjohtaja 
Sampsa Seppälä.

RPT Byggfakta julkaisee raken-
tamisen aloituksia koskevan 
trendiraporttinsa neljä kertaa 
vuodessa. Trendiraporttien tie-
toja kerätään monista lähteistä, 
muun muassa hankkeissa muka-
na olevilta rakentamisen asian-
tuntijoilta. RPT Byggfakta on 
Suomen johtava kiinteistö- ja ra-
kennusalan tiedon jalostaja. Siitä 
työstä syntyy välttämättömät 
työkalut tiedolla johtamiseen 
alan yrityksissä: RPT SMART, 
LiveStat & Analytics Pro, Ra-
kennusFakta, CityMark Today ja 
SIR Tietokanta. Samasta RPT 
Byggfaktan dataosaamisesta 
nousevat Projektiuutiset, Kiin-
teistöposti ja ByggSMART-verk-
komessut.
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UKI Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto 
Laatio Oy ovat solmineet aiesopimuksen 
yrityskaupasta. Kaupassa UKI Arkkiteh-
dit Oy ostaa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n 
osakekannan. 

- Historiassa olemme olleet kilpailijoita, 
koviakin sellaisia. Nyt pitkäaikaiset tunne-
tut toimijat alkavat vetää yhtä köyttä, sa-
noo UKI Arkkitehtien toimitusjohtaja Mik-
ko Heikkinen.

- Olemme tehneet yhteistyötä reilut 2 
vuotta Suomessa ja ulkomaan projekteis-
sa. On tultu hyvin toimeen, ja niin syntyi 
halu yhteistyön syventämiseen, hän jat-
kaa.

Tutut yhteyshenkilöt ja 
suunnittelijat säilyvät

Arkkitehtitoimisto Laation toimitusjohta-
ja Weikko Kotila sanoo, että yrityksen tu-
levaisuutta oli mietitty omistajien kesken 
jo jonkin aikaa. Mikko Heikkisen aloitteen 
jälkeen neuvottelut etenivät luontevasti ja 
positiivisessa hengessä.

- UKI on meille sopiva yhteistyökumppa-
ni, oululainen vakaa ja perinteinen toimi-
ja. Olemme loppujen lopuksi aika saman-
kaltaisia yrityksiä, joilla on yhteneväisyyk-
siä historiassa. Näemme yhdistymisessä 
paljon mahdollisuuksia, Kotila perustelee. 

Heikkinen ja Kotila korostavat asiakkaan 
näkökulmaa ja tutun, laadukkaan palve-
lun jatkuvuutta. 

- Yhteyshenkilöt ja suunnittelijat säilyvät 
niin UKIn kuin Laation hankkeissa ennal-
laan. Jatkossa voimme palvella asiakkai-
ta paremmin ja tarjota monipuolisemman 
kokonaisuuden: maankäyttö, kaavoitus, 
kaupunkisuunnittelu, asuntosuunnittelu, 
liike- ja toimitilasuunnittelu, peruskorja-
us ja restaurointi, he sanovat.

Yhdistyminen vastaa 
markkinan muutokseen

UKI Arkkitehdit on viime vuosina kasva-
nut tasaisesti, ja se työllistää kaupan jäl-
keen yli 90 arkkitehtisuunnittelun ammat-
tilaista Oulussa, Helsingissä ja Jyväsky-
lässä. Laation henkilöstö jatkaa yhtiössä 
vanhoina työntekijöinä.

UKIn menestystä ovat vauhdittaneet mo-
nipuoliset kohteet kuten koulusuunnittelu 
sekä suuret sairaalahankkeet OYS, Tays 
sekä Laakson sairaala Helsingissä ja Mei-
lahden kampuksen yhteyteen rakennetta-
va uusi Tammisairaala.

Mikko Heikkisen mukaan julkisessa han-
kinnassa olevissa isoissa hankkeissa refe-
renssivaatimukset täyttyvät vain suurim-
milla suunnittelutoimistoilla. Yrityskaup-

pa onkin UKIn keino lujittaa paikkaansa 
Suomen johtavien toimistojen joukossa.

- Ala keskittyy, ja keskisuurillakin arkki-
tehtitoimistoilla palvelujen myynti on han-
kaloitunut. Jotta toimisto voi tarjota iso-
ja ja merkittäviä hankkeita, se tarvitsee 
runsaasti resursseja ja referenssejä lyhy-
eltä aikaväliltä. Me aiomme jatkossakin 
kuulua tähän joukkoon, sanoo Heikkinen.

Heikkisen ja Kotilan mukaan molempien 
pitkäikäisten toimistojen ytimessä ovat 
kyvykkyys, asiantuntemus, luotettavuus 
ja laatu. 

- Voimme tuottaa uudentyyppisiä pal-
veluja, joita ei perinteisesti osata arkki-
tehtitoimistolta odottaa. Monipuolisuutta 
maankäytöstä designiin ja sisustussuun-
nitteluun asti. Yhdessä olemme vahvem-
pia myös ulkomaanprojekteissa, sanovat 
Heikkinen ja Kotila.

UKI ja Laatio yhteen
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n toimitusjohtaja 
Weikko Kotila, UKI Arkkitehdit Oy:n varatoimi-
tusjohtaja Ulla Passoja, Laation hallituksen 
puheenjohtaja Meri Ruuskanen, Laation 
osakkaat ja arkkitehdit Hanna Kangas ja Jukka 
Laaksonen sekä UKI Arkkitehtien toimitusjoh-
taja Mikko Heikkinen.
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Keskuskauppakamarin auktorisoiduil-
le kiinteistöarvioijille tekemän kyselyn 
mukaan 65 prosenttia arvioijista katsoo 
kiinteistömarkkinan vilkastuneen kuluvan 
vuoden aikana. Kyselyn mukaan taustal-
la vaikuttaa erityisesti kaupungistumisen 
kiihtyminen ja toimitilamarkkinan piristy-
minen
Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) 
ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä 
kiinteistöjen arvonmäärityksen ammatti-
laisia. AKA-arvioijia käytetään tyypillises-
ti vaativien kiinteistökauppojen, vakuus-
arviointien sekä ositus- ja perinnönjako-
tilanteissa.
Keskuskauppakamarin kyselyyn vastan-
neista kiinteistöarvioijista 65 prosenttia 
katsoo kiinteistömarkkinan vilkastuneen 
kuluvan vuoden aikana. Vain 8 prosent-

tia vastaajista katsoo markkinan hiljenty-
neen ja 28 prosenttia katsoo sen pysy-
neen ennallaan.
Edeltävien vuosien kyselyihin verrattuna 
selkeä vilkastuminen on alkanut vasta ku-
luvana vuonna. Esimerkiksi toimitilojen ja 
erityiskohteiden arvonmäärityksiä tekevis-
tä yleisauktorisoiduista arvioijista 63 pro-
senttia katsoo markkinan vilkastuneen – 
kun vuonna 2020 luku oli vain 13 pro-
senttia ja vuonna 2019 näin katsoi 25 
prosenttia arvioijista.
- Avoimissa vastauksissa viesti on sel-
vä: hyvällä ja keskeisellä sijainnilla kas-
vukeskuksissa olevat kiinteistöt kasvat-
tavat suosiotaan ja syrjemmässä olevien 
kiinteistöjen suosio laskee, sanoo Kes-
kuskauppakamarin lakimies Raisa Har-
ju. Harjun mukaan myös asuntokaupas-

sa markkina vetää, kunhan sijainti ja kun-
to on kohdallaan.
- Uudehkoilla ja hyvällä sijainnilla olevil-
la omakotitaloilla riittää kysyntää. Sen si-
jaan muuttotappioalueilla sijaitsevilla se-
kä laajaa peruskorjausta vaativilla kiin-
teistöillä kysyntä on heikkoa ja myyntiajat 
pitkiä, sanoo Harju. Maa- ja metsätalo-
uskiinteistöihin erikoistuneiden arvioijien 
mukaan metsätilojen kysyntä on pysynyt 
vilkkaana, mutta peltojen markkinatilan-
ne riippuu vahvasti alueesta, trendin ol-
lessa hiipuva.
Keskuskauppakamarin auktorisoiduille 
kiinteistöarvioijille tekemä kysely toteu-
tettiin verkkokyselynä syksyllä 2021. Tu-
lokset julkaistiin 14.10. Keskuskauppa-
kamarin Suuren Kiinteistönarviointipäivän 
yhteydessä.

Uuden tuotantolaitoksen on määrä käyn-
nistyä kesällä 2023. Koskisen konsernin 
tukin tarve kasvaa noin 200 000 kuutio-
metriä vuodessa.

Koskisen konsernin historian suurin inves-
tointi nostaa sahauksen tuottavuutta jo-
pa 40 prosenttia ja mahdollistaa entis-
tä laajemman tukkien läpimittaluokkien 
käytön, yhtiö kertoo. Havainnekuvassa 
on uusi tuotantolaitos. Koskisen rakentaa 
Kärkölään 48 miljoonaa euroa maksavan 
puunjalostusyksikön, jonka vuosituotanto 
on ensi vaiheessa 400 000 kuutiometriä 
sahatavaraa. Uuden tuotantolaitoksen on 
määrä käynnistyä kesällä 2023. Se kor-
vaa nykyisen kapasiteetiltaan 300 000 
kuutiometrin sahalaitoksen.

Näin Koskisen konsernin sahatavaran tuo-
tantokapasiteetti kasvaa 100 000 kuutio-
metriä ja tukin tarve noin 200 000 kuu-
tiometriä vuodessa.

- Investointi on yhtiön historian suurin, 
ja strategisesti erittäin merkittävä. Uusi 
tuotantolinja yhdistettynä suureen jalos-
tuskapasiteettiimme, tekee Koskisen sa-
hateollisuudesta yhden toimialansa kil-
pailukykyisimmistä ja jalostusasteeltaan 
korkeimmista toimijoista Suomessa, sa-
noo Koskisen konsernin toimitusjohtaja 
Jukka Pahta tiedotteessa. Toteutettava 
investointi on jatkoa vuonna 2020 teh-

dylle jalostuskapasiteetin laajennukselle 
sekä voimalainvestoinnille, jolla yksikön 
lämmöntuotanto muutettiin täysin bio-
pohjaiseksi.

- Uusi tuotantolinja nostaa sahauksen 
tuottavuutta jopa 40 prosenttia ja mah-
dollistaa entistä laajemman tukkien lä-
pimittaluokkien käytön. Näin pystymme 
palvelemaan asiakkaitamme uusilla tuot-
teilla ja puuraaka-aine tulee käytetyksi en-
tistä tarkemmin hiiltä pitkään sitoviin lop-
putuotteisiin, kertoo Koskisen sahateolli-
suuden johtaja Tommi Sneck. Koskisen 
on henkilöstömäärältään Päijät-Hämeen 
suurin teollinen työnantaja. Investoin-

ti kasvattaa yhtiön vuotuista liikevaihtoa 
kymmeniä miljoonia euroja, tästä merkit-
tävä osa syntyy vientituotoista, tiedottees-
sa todetaan.

Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten 
arvioidaan olevan noin 70 henkilötyö-
vuotta. Investoinnin myötä sahaustoi-
minto siirtyy Järvelän keskustaajamasta 
sahatavaran jälkikäsittelyn ja jalostuksen 
yhteyteen, neljän kilometrin päähän ny-
kyisestä paikasta. Tämä lisää tuotannaon 
synergiaa ja vähentää sahalaitoksen sisäi-
seen logistiikkaan liittyviä päästöjä.

Koskisen rakentaa uuden puunjalostusyksikön Kärkölään 
– investointi maksaa 48 miljoonaa euroa

Kiinteistömarkkina vilkastunut
- taustalla kiihtyvä kaupungistuminen ja toimitilamarkkinan piristyminen
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Asuntomessujen aikaan kysymys 
asumisesta ja asumisen rakenta-
misesta nousi jälleen otsikoihin. 
Tutkimuksia on lukuisia ja kaikki 
sanoittavat asumista ihan oikein. 
Muuttujat maailmassa ja elämäs-
sä tekevät tilastoihin poikkeamia. 
Aika näyttää, mihin asuminen on 
oikeasti menossa. Ja se mihin ih-
miset asettuvat asumaan vaikut-
taa suoraan siihen, mitä ja minne 
rakennetaan.

Asuminen on elämänvaihe. Yksinasumi-
nen on ollut kasvava trendi ja se on kas-
vattanut pienien kerrostaloasuntojen buu-
mia kaupungeissa, ja varsinkin opiskelu-
kaupungeissa.

Kaupungistumisen ja yksinasumisen tren-
dit näkyvät myös tutkimuksen tuloksis-
sa. Valtaosa nuorista (87 %) asuu kau-
pungeissa ja kaksi kolmasosaa kerrosta-
lossa. Yksin asuminen on yleistynyt sel-
västi. Vuonna 2020 lähes puolet nuorista 
(47 %) asui yksin, kun vielä 2015 yk-
sin asuvia oli vain kolmasosa (33 %) ja 
1991 noin neljännes (24 %). Vastaavas-
ti nuorten lapsiperheiden osuus on laske-
nut: 2015 lapsiperheitä oli 17 % ja vuon-
na 2020 osuus oli vain 8 %. Yhteisöllinen 
asuminen ei näytä enää kiinnostavan nuo-
ria kuten ennen.

Suomen Asuntomessut teetti tutkimuksen 
suomalaisten asumisen ihanteista. Tulok-
set yllättivät, sillä tiivis kaupunkiraken-
ne ei ollutkaan haaveiden ykkönen, eikä 
yhteisöllisyys. Nuoretkin haaveilevatkin 
omasta kodista, vaikka se ei tällä hetkel-
lä tuntuisikaan realistiselta. Tutkimusten 
tuloksissa voidaan todeta kaupunkiasu-
misen olevan kasvussa, mutta kertooko 
se koko totuuden? Ohjaako rakentamis-
ta kuitenkin markkinat, poliittiset intressit 
ja elinkeinoelämän tarpeet ja ohitetaanko 
yksilön tarpeet? Suomalaisten haaveissa 
on vuosikausia ollut ”punainen tupa ja pe-
runamaa”. Kaupungissakin viihdytään, jos 
luonto on lähellä ja sinne pääsee helpos-
ti. Haaveileeko kukaan oikeasti asumises-
ta tiiviissä urbaanissa kaupungissa, jossa 
ikkunasta näkyvä maisema on naapurin 

talon seinä ja naapurin ikkuna?

Kuka määrää, mitä rakenne-
taan ja missä asutaan?
Onko rakentaminen grynderien käsissä. 
Tiivis kaupunkiasuminen ylikalliissa yksi-
össä tuo parhaan tuoton. Mitä tapahtuu, 
kun ahtaissa yksiöissä opiskeluaikansa, 
ylikalliilla vuokralla asunut nuori aikuis-
tuu? Mitä tapahtuu, kun hän huomaa, et-
tä voi tehdä työtä missä vaan? Haluaako 
hän viettää aikaansa yksiössä, jos hänellä 
on mahdollisuus asua väljemmin harras-
tustensa äärellä? Toisaalta ylihinnoitellut 
yksiöt ydin kaupungissa ei ole enää tavoi-
teltavin asumisen muoto ja viimeisimmän 
tiedon mukaan asuntoja on jopa tyhjillään 
ja myynnissä.

Pientaloteollisuus ennustaa tälle vuodel-
le 8500 omakotialoitusta, se ennustaa 
lähes viidenneksen enemmän kuin vuo-
si sitten. Ja kuten arvata saattaa, tämän 
vuoden aloitusmääriä rajoittaa rakennus-
lupien käsittelyaikojen venyminen lupa-
ruuhkien vuoksi. Omakotiarakentamisen 
kasvua hidastaa kuntien tonttitarjonta, 
tontteja ei ole tarpeeksi, sekä rakennus-
materiaalien hinnat ja rakentamisen am-
mattilaisten puute.

Koronaepidemian vaikutus näkyi viime 
vuonna vanhojen omakotitalojen kauppa-

määrän kasvuna. Uudisrakentamisessa 
kiinnostus omakotitaloihin näkyi viiveel-
lä ja realisoitui loppuvuoden erittäin hy-
vänä myyntinä. Vilkas kysyntä on jatku-
nut myös tänä vuonna.

Tuntuu, että byrokratia, tuo tuttu viholli-
nen, ja kovaa voittoa tavoittelevat gryn-
derit ovat suurin hidaste kehittyvälle mo-
nimuotoiselle asumiselle. Uudet gryn-
derit ovat vallanneet omistusasuntojen 
markkinoita – ”Kilpailu on kovaa, kat-
teet pieniä ja riskit suuria”, kirjoitti Ra-
kennuslehti jo vuosi sitten. Rakennusleh-
den markkina-analyysi paljasti isoja muu-
toksia omistusasuntoja rakentavien yritys-
ten markkinaosuuksissa. Tonttirahastot ja 
sijoitusasuntojen buumi selittävät uusien 
asuntogryndereiden rynnistystä. Toisaal-
ta kunnilla on avainasema ja tilaisuus tar-
jota hyviä tontteja ja panostaa lupahake-
musten käsittelyyn, lisätäkseen pientalo-
rakentamista. 

Koronan jälkeen, vai aikaan
Kukaan ei tiedä, miltä asuntomarkkinat 
näyttävät koronaepidemian jälkeen, kir-
joitti Kauppalehti Optio vuosi sitten ar-
tikkelissaan Asuntokauppa suuren tunte-
mattoman edessä. Mitäpä, jos ei tule ai-
kaa koronaepidemian jälkeen? Tämä kesä 
näyttää, että epidemia on tullut jäädäk-
seen, ainakin jollain vahvuudella. Se ai-

Asuminen muuttuu, 
mutta kenen toiveesta ja toimesta
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heuttaa luottamuspulaa omaan maksuky-
kyyn, kun työtilanteet vaihtelevat. Mutta 
myös eristyksessä vietetty aika lisää mo-
tivaatiota asunnonvaihtoon. Alueellisia 
muutoksiakin on odotettavissa. Kasvu-
keskuksissa halutuilla alueilla asuntojen 
hinnat ovat kiristyneet ja se on vaikeutta-
nut lainansaantia. Helsingissä enemmistö 
kotitalouksista asuu vuokralla, mutta ket-
kä asunnot omistavat? Suomessa on vä-
hän alle miljoona vuokra-asuntoa ja niistä 
yli 400 000 on valtion tukemia, kuntien 
tai yleishyödyllisten yhteisöjen omistamia 
ARA-asuntoja. Noin kolmannes on piensi-
joittajien omistamia, verotietojen mukaan 
yli 300 000 suomalaista saa tuloja vuok-
ra-asunnoista. Kolmas iso omistajaryhmä 
ovat Saton ja Kojamon tapaiset yritykset, 
joilla on useita kymmeniä tuhansia asun-
toja. Oma lukunsa on ulkomaalaiset sijoit-
tajat. Uhkana on, jos taloyhtiössä omis-
tus on keskittynyt harvoihin käsiin, mui-
den osakkaiden vaikutusmahdollisuudet 
jäävät pieneksi. Onko sijoittajien intres-
sissä hoitaa remontit ajoissa, vai lykätä 
niitä, kerätä maksimaalinen voitto, jättää 
remontit seuraaville omistajille – yksityi-
sille? Vaihtoehtona tulee olemaan oma-
kotiasuminen, rivitaloasuminen ydin kes-
kustojen ulkopuolella. Asumisen lopulli-
nen paikka määräytynee työpaikan mu-
kaan. Eläkkeellä asumisen määrittelee 
oma talous ja kunto.

Omistusasuminen ei koskaan poistu-
nut muodista nuortenkaan keskuudessa. 
Nuoret ottavat koronan jälkeenkin asun-
tolainaa, jotka valtion tukema asp-järjes-
telmä tukee.

Asumisen uudet kriteerit 
ja vihreäjalanjälki
Perheissä on koiria pian enemmän kuin 
vauvoja. Molempien intressissä on saa-
da toisaalta tilaa, jossa on omaa pihaa 
ja toisaalta palveluja. Ihmisen elämän-
kaari tekee ympyrän. Kun opiskelija asuu 
vuokralla opinahjon lähellä, niin jo pari-

suhde tai perheen perustaminen, saa kai-
paamaan lisää tilaa. Semminkin, kun töi-
tä tehdään yhä useammalla alalla myös 
etänä. Vaakakupissa painavat omat kri-
teerit ja ympäristönäkökulmat, kuten eko-
logisuus. Uudet omakotitalot rakennetaan 
yhä useammin ympäristönäkökulmat 
huomioiden. Tämä nähtiin myös kesän 
asuntomessuilla Lohjalla, jossa on mie-
titty, kuinka ympäristöystävällisyys huo-
mioidaan rakentamisen ajan ratkaisuissa 
ja asumisen mukavuuksissa, kuten piha-
ratkaisuissa. Yhä useampi talo on A-ener-
gialuokan talo.

Monet kaupungit kuten Helsinki pitää it-
seään vihreinä. Todellisuudessa Helsinki 
on aikamoisen haasteen edessä. Laki kiel-
tää kivihiilen käytön sähkön ja lämmön 
tuotannossa vuonna 2029. Helsinki läm-

peni viime talvenkin pakkasilla kivihiilel-
lä, mutta tällä vuosikymmenellä hiilivoi-
ma tullee jäämään historiaan. Näin luva-
taan. Energiayhtiö Helen kyllä lupaa et-
siä hiilen tilalle uusia lämmönlähteitä ja 
suunnittelee miljardi-investointeja. 

Kun ne kauan kaivatut eläkepäivät koitta-
vat, on lupa ajatella asumistaan ihan siel-
lä, missä haluaa ja miten haluaa. Kunto-
kin on tilastollisesti parempi kuin edelli-
sellä sukupolvella. Omakoti, ekologisuus 
huomioiden, riittävästi palveluja riittävän 
lähellä, voi olla paras ratkaisu.
Teksti: Tuula Uitto
PTT Pientaloteollisuuden tutkimus 
7.2021: Rakennuslehden 
markkina-analyysi 6.2020
Nuorten asumisen 2020 
tutkimus 6 2021

Kommentti
Tämän kirjoituksen jälkeen Kauppalehti julkaisi artikkelin, jossa arvellaan 
Helsingin väkiluvun kasvavan liki 100 000 viime vuoden 650 000:sta. 
Keskeisempiä kasvualueita uudiskohteineen ovat ennusteen mukaan 
suuret projektialueet, kuten Kalasatama, Pasila, Kruunuvuoren ranta 
ja Jätkänsaari. Toisaalta samaan aikaan usealla Helsingin suosituimpiin 
lukeutuvilla alueella väestönkehityksen ennakoidaan olevan negatiivis-
ta. Väki ikääntyy näillä alueilla, asunnot tyhjenevät, eikä kukaan tiedä, 
mitä niille tapahtuu? Onko alueella tulevaisuudessa yhä enemmän tyh-
jiä asuntoja? Tällä hetkellä tilastokeskuksen mukaan keskustan, Puna-
vuoren ja Kaivopuiston käsittävällä Helsinki 1 -alueella oli viime vuonna 
7300 tyhjillään olevaa asuntoa. 
Eri kiinteistövälitykset julkaisevat nyt tiheään tahtiin tutkimuksiaan. 
Etuovi.com mukaan yhä useampi ostaja etsii pääkaupunkiseudulla ai-
empaa pienempää asuntoa. Kuitenkin parvekkeiden ja pihojen tärkeys 
on korostunut hieman edellisen tutkimuskierroksen jälkeen. Toisaalta 
pienien asuntojen tarjonta on runsasta, ne eivät enää mene kaupak-
si samoin kuin ennen, opiskelijat opiskelevat paljon etänä. Vuokratur-
va esimerkiksi lopettaa toiminnan Lahdessa, sillä kysyntä on heikkoa ja 
vuokrat alhaalla, sillä ei enää katetta tehdä. Mitä tämä kaikki tulee tar-
koittamaan eri alueiden palvelutarjonnalle, entä asuntojen hinnoille? Se 
jää nähtäväksi.
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Suomessa tehdasmaisesti tuotettuja puu-
taloja on valmistettu jo 1890-luvun alus-
sa. Vera Hjeltin puusepäntehtaassa Ou-
lunkylässä syntyi valmiita puutaloja pai-
kasta toiseen siirrettäväksi lähes 130 
vuotta sitten. Varsinaiset puutalotehtaat 
syntyivät 1880-luvulla Yhdysvalloissa, 
kun eräät sahalaitokset ottivat tuotan-
to-ohjelmaansa vakiomallisten talotyyp-
pien valmistuksen. Halkomis-, höyläys- 
ja katkaisutyö suoritettiin koneilla ja työ 
tehtiin käsityönä. Vera Hjeltin tehtaassa 
raaka-aineet, eli sahatut puut ym. tar-
vikkeet toimitettiin paikan päälle ja teh-
das hoiti tarvittaessa myös huvilan pys-
tytyksen. Vera Hjeltin puusepäntehdas ja 
höyrysaha toimi vuodesta 1891 vuoteen 
1896, jolloin tehdasalue tuhoutui tulipa-
lossa.

Traagisesta tapaturmasta 
työväensuojelijaksi
Kansakouluopettaja, tehtaan omistaja ja 
myöhemmin myös ammattientarkasta-
ja ja kansanedustaja Vera Hjelt (1857–
1947) syntyi Turun yläalkeiskoulun opet-
tajan Carl Wilhelm Hjeltin ja Augusta 
Charlotta von Pfalerin seitsemäntenä lap-
sena. Säätyläisperheen tytär joutui jo pie-
nestä selviytymään ilman äidillistä huo-
lenpitoa, kun raskas lipaston laskulevy 
putosi pyykkiä lajitelleen suurperheen äi-
din päähän vuonna 1863. Perheen äiti jäi 
muiden hoivan varaan. Traaginen tapah-
tuma varjosti Vera Hjeltin loppuelämää, ja 
hän tekikin ammattientarkastajana kaik-
kensa tehdastyöläisnaisten työsuojelun 
ko - hentamiseksi ja työssä tapah-

tuvien tapaturmien ehkäisemi-
seksi. Vera Hjeltistä tuli vähi-
tellen sananmukaisesti työvä-
ensuojelija, jota tehtävää hän 
hoiti paitsi ammattientarkasta-
jana (1903–1917) myös kan-
sanedustajana (1908–1917).

Pojille oli vaikea 
löytää mielekästä 
käsityönopetusta
Konrehtori Carl Vilhelm Hjel-
tin kuoltua oli 19-vuotiaan 
Veran lähdettävä maailmal-
le, ja hän hakeutui opiske-
lemaan Tammisaaren opet-
tajaseminaariin. Ensimmäi-
sessä opettajanvirassaan 
Ahvenanmaalla Vera Hjelt 
huomasi, miten vaikeaa 
oli järjestää pojille miele-
kästä käsityönopetusta. 
Uno Cygnaeuksen tuella 
hän sai apurahan Nääsin 
veistonopettajaseminaa-
riin Länsi Ruotsiin, jos-
ta hän palasi Suomeen 
vuonna 1885. Hjelt toi 
mukanaan veistonope-

tuksessa tarvittavat mallit, työkaluston ja 
höyläpenkit ja vielä samana vuonna Hjelt 
avasi Helsingin Kasvatusopillisen veisto-
laitoksen. Koulu oli menestys ja pian op-
pilasmäärä ylitti kahdentuhannen rajan. 
Veistokouluja oli syntynyt useisiin mui-
hinkin kaupunkeihin ja Helsingissä veis-
tonopetus oli 1880-luvun loppuun men-
nessä otettu osaksi oppikoulujen opetus-
ohjelmaa. Mallisarjojen kysyntä nousi 
räjähdysmäisesti ja vähitellen kävi mah-
dottomaksi hankkia kaikkiin kansa  ja op-
pikouluihin veistomalleja opetusta varten. 
Oli siis ryhdyttävä valmistamaan niitä teh-
dasmaisesti. 

Kansakouluopettaja, tuleva ammattien-
tarkastaja ja kansanedustaja Vera Hjelt 
sai patentin ensimmäisenä suomalaise-
na naisena suunnittelemalleen kokoon-
taitettavalle höyläpenkille vuonna 1886.  
Pienoiskoossa oleva höyläpenkki sopi eri-
tyisesti kouluihin ja veistoluokkiin. (Läh-
de: Mikkelin kaupungin museot, Charles 
Riis & Co)

Vera Hjeltin puusepäntehdas 
ja höyrysaha
Vera Hjelt osti jo etukäteen katsoman-
sa tontin Oulunkylästä, Helsingin pitäjän 
puolelta 1890 ja rakennutti sinne kaksi-
kerroksisen tehdasrakennuksen. Kauppa- 
ja teollisuustoimituskunnan päällikkönä 
oli tuolloin Leo Mechelin, Vera Hjeltin hy-
vän ystävän, Cely Mechelinin isä, joten 

Vera Hjeltin 
puusepäntehdas ja 
höyrysaha 1891–1896

Vera Hjeltin tehtaan ilmoituksia, joissa mainostetaan mm. erikseen toimitetta-
vista kylmän ilmastomme vaatimuksia vastaavista huviloista. (Valvoja 8 1893 
ja Suomen matkailijayhdistyksen vuosikirja 1.1.1893)
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tehtaan rakentamiseen heltisi myös vält-
tämätön valtionlaina. Rakennukseen sijoi-
tettiin kaikki tarvittavat koneet ja työväli-
neet sekä konttorihuone piirtäjää varten. 
Lisäksi rakennettiin höyrysaha. Kasvavaa 
metsää ostettiin raaka-aineeksi.

Nainen tehtaan johtajana oli ennenkuu-
lumatonta 1890-luvun Suomessa. Vera 
Hjelt olikin Suomen ensimmäisiä nais-
puolisia yritysjohtajia. Veran tukena oli 
ammattitaitoinen henkilökunta ja mm. 
useat arkkitehdit avustivat sekä tilauksin 
että piirustuksin. Tehdas valmisti tammi-
kaluston Kansallis-Osake-Pankin pankki-
huoneistoon ja taiteilija Akseli Gallen-Kal-
lela tilasi kehyksen suureen kolmiosaiseen 
maalaukseensa ”Väinämöinen ja Aino”. 
Gallen-Kallela asui tuolloin Leppävaaras-
sa ja hänen kerrotaan kävelleen mones-
ti Oulunkylään seuraamaan työn edisty-
mistä. Taiteilija oli työn jälkeen tyytyväi-

nen, varsinkin kun tehtaan palveluksessa 
oli taitava puunleikkaaja. Työkurin kan-
nalta viina oli suurin vitsaus aiheuttaen 
miesvaltaisessa työntekijäjoukossa vaara-
tilanteita. Työntekijöiden oli noudatettava 
työsuojelumääräyksiä – siitä Vera Hjelt pi-
ti tiukasti kiinni. 

Valmiiden puutalojen raken-
taminen aloitettiin vuonna 
1892
Aluksi Vera Hjeltin tehdas valmisti veisto-
malleja, koulupulpetteja ja höyläpenkke-
jä, mutta vähitellen ruvettiin tuottamaan 
myös huonekaluja, sisustustarvikkeita ja 
lopulta kokonaisia puutaloja. Puutalojen 
rakentaminen aloitettiin 1892, ja tähän 
liittyen asiakkailla oli mahdollisuus tila-
ta myös katonreunuksia, ovia ja ikkunan-
peitteitä. Lisäksi tehtaassa valmistettiin 
huonekaluja niin keittiöön, eteiseen kuin 

ruokasaliin. Tehdas toimitti tarvittaessa 
raaka-aineet, eli sahatut puut ym. tarvik-
keet paikan päälle, mutta hoiti myös hu-
vilan pystytyksen. Tehtaassa koottu ta-
lo hajotettiin kappaleiksi. Osat numeroi-
tiin ja kuljetettiin rakennuspaikalle, mis-
sä ne jälleen koottiin ja talo pystytettiin. 
Niin sanotut sarjahuvilat koottiin tehtaas-
sa valmistetuista osista piirustusten mu-
kaisesti rakennuspaikallaan. Oulunkylän 
tehtaassa valmistetut talot olivat 1920 
- luvulla lanseerattujen niin sanottujen 
Enso huviloiden ja sarjavalmisteisten ke-
säasuntojen edeltäjiä. Tehdasvalmistei-
sia puutaloja ehdittiin Vera Hjeltin teh-
taassa valmistaa vain neljä vuotta ennen 
kuin tulipalo tuhosi tehtaan rakennuksi-
neen 1896.

Tyyppipiirustuksia Vera Hjeltin 
puusepäntehtaan mallistosta. 

(Oulunkylä-Seura/Anu Hjelt).

Lähteet:

Hjelt-Cajanus Esther 1948. 
Vera Hjelt, uranuurtaja. Turku. 
Kustannusosakeyhtiö Aura.

Vuolle-Selki, Tuula: Vera Hjelt. 
Työväensuojelija. BoD 2013.

Valvoja 8 1893 ja Suomen 
matkailijayhdistyksen vuosikirja 
1.1.1893 tehtaan tuotteista.
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Metsäteollisuus 
elpyy vauhdilla
Koronapandemian vähittäinen väistymi-
nen ja talouden elvytystoimien jatkumi-
nen heijastuvat maailmantalouteen ja 
kasvattavat metsäteollisuustuotteiden 
tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. 
Suomessa teollisuuden kasvava puun-
tarve lisää hakkuumääriä, nostaa kanto-
hintoja ja parantaa työllisyyttä ja yritys-
ten kannattavuutta. Luonnonvarakeskuk-
sen (Luke) metsäsektorin suhdannekatsa-
uksen mukaan tuotanto- ja vientimäärien 
kasvu hidastuu vuonna 2022.

Sahatavaraa tuotetaan 
aiempaa enemmän
Koronapandemian aikana sahatavaran 
kysyntä on ollut odotettua voimakkaam-
paa, ja vuoden 2021 kevään ja kesän ai-
kana havusahatavaran hinnat ovat nous-
seet maailmalla jopa ennätyksellisen kor-
keiksi. Myös suomalaisen sahatavaran 
vientihinta on noussut jyrkästi. Hinta-
huippu on monilla markkinoilla kuitenkin 
jo saavutettu, mikä heijastuu myös saha-
tavaran vientihinnan kehitykseen loppu-
vuoden aikana. Vaikka vientihinta kään-
tyy laskuun, odotetaan sahatavaran ko-
ko vuoden 2021 keskimääräisen vienti-
hinnan nousevan 38 prosenttia vuoteen 
2020 verrattuna.

Sahatavaran vahva kysyntä nostaa Suo-
men sahatavaran tuotannon 12 miljoo-
naan kuutiometriin vuonna 2021. Samal-
la sahatavaran viennin ennakoidaan kas-
vavan 9,2 miljoonaan kuutiometriin. Sa-
hatavaran kysynnän odotetaan säilyvän 
vientimarkkinoilla vahvana myös vuonna 
2022, mutta keskimääräisen vientihin-
nan ennakoidaan laskevan parikymmen-
tä prosenttia vuoden 2021 tasosta. Saha-
tavaran tuotanto ja vienti kasvavat edel-
leen vuonna 2022, kun uutta sahauska-
pasiteettia otetaan käyttöön.

Vanerin keskimääräisen vientihinnan odo-
tetaan kohoavan vuonna 2021 viisi pro-
senttia viime vuodesta samalla, kun vien-
ti- ja tuotantomäärät kasvavat vajaat pa-
rikymmentä prosenttia. Vuonna 2022 
vanerin vientihinnan sekä tuotanto- ja 
vientimäärien odotetaan laskevan hieman 
kuluvasta vuodesta.

Sellun hinta korkea
Talouskasvun myötä paperin kysyntä on 
viime vuoden romahduksen jälkeen kas-
vanut Euroopassa. Myös vientimäärät 
Suomesta ovat elpyneet, ja paperikonei-
den sulkemiset vaikuttavat odotettua vä-
hemmän. Paperin tuotanto ja vienti kasva-
vat tänä vuonna hieman viime vuodesta, 
mutta alenevat jälleen ensi vuonna Veitsi-
luodon tehtaan sulkemisen seurauksena. 
Paperin vientihinta nousee tänä ja ensi 
vuonna prosentin parantuneen kysynnän, 
vähentyneen tarjonnan sekä nousseiden 
raaka-ainekustannusten seurauksena. 
Euroopassa toteutetut merkittävät kapasi-
teetin leikkaukset nostavat koneiden käyt-
töasteita selvästi viime vuodesta.

Verkkokaupan kasvu on lisännyt karton-
kituotteiden kysyntää, ja kysynnän kasvun 
odotetaan jatkuvan myös lähitulevaisuu-
dessa. Suomessa kartongin tuotantokapa-
siteetti lisääntyy tänä vuonna Stora En-
son Oulun kraftlainerin tuotannon käyn-
nistyttyä, mikä lisää tuotanto- ja vienti-
määriä 14 prosenttia. Ensi vuonna kasvu 
on maltillisempaa. Kartonki nousee tänä 
vuonna paperin ohi Suomen tärkeimmäk-
si metsäteollisuustuotteeksi viennin arvol-
la mitattuna.

Sellun vienti nousee tänä vuonna yhdek-
sän prosenttia viime vuodesta. Taustalla 
on sellusta valmistettavien lopputuottei-
den kysynnän kasvu. Sellun vienti kas-
vaa edelleen ensi vuonna, mutta kuluvaa 
vuotta maltillisemmin. Sellun hinta on ol-
lut maailmalla varsin korkealla, ja sellun 
keskimääräinen vientihinta on tänä vuon-
na 36 prosenttia viime vuotta korkeampi. 
Ensi vuonna hinta alenee, mutta taso py-
syy edelleen korkeana.

Teollisuuspuun 
hakkuut kasvavat
Puumarkkinat ovat vuonna 2021 jälleen 
huippusuhdanteessa. Vetureina ovat ol-
leet erityisesti sahatavaran mutta myös 
sellun erinomainen kysyntä ja hintata-
so maailmanmarkkinoilla. Vuonna 2021 
teollisuuspuun hakkuut kasvavat lähes 
66 miljoonaan kuutiometriin. Havutuk-

kien keskimääräiset kantohinnat nouse-
vat 10–11 prosenttia ja kuitupuiden 4–6 
prosenttia. Raakapuun tuonti kasvaa hie-
man viime vuodesta.

Vuonna 2022 teollisuuspuun hakkuiden 
ennakoidaan pysyvän lähes kuluvan vuo-
den tasolla. Taustalla ovat aiemmin ostet-
tujen pystyvarantojen hakkuut, sahateol-
lisuuden kapasiteetin merkittävä kasvu ja 
raakapuun tuonnin väheneminen Venäjäl-
tä. Havutukkien keskimääräiset kantohin-
nat laskevat 4–7 prosenttia sahatavaran 
alenevien hintojen perässä. Sellun hinnan 
heikentyminen laskee kuitupuiden kanto-
hintoja 3–4 prosenttia.

Venäjän korkeiden vientitullien avulla to-
teutettavat vienninrajoitukset lopettavat 
pyöreän havupuun tuonnin Venäjältä Suo-
meen vuoden 2022 alusta alkaen. Kun 
myös koivukuitupuun tuonti Suomeen vä-
henee, raakapuun tuonti vähenee 12 pro-
senttia.

Lisääntyvät hakkuumäärät ja kantohin-
tojen nousu kasvattavat yksityismetsien 
bruttokantorahatulot 2,2 miljardiin eu-
roon vuonna 2021. Vuonna 2022 kanto-
hintojen lasku pudottaa bruttokantaraha-
tulot kahteen miljardiin euroon.

Metsähakkeen ja puupellet
tien käyttö kasvussa
Viileän alkuvuoden ansiosta metsähak-
keen käyttömäärien odotetaan kasvavan 
tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuon-
na 4–5 prosenttia. Energiaturpeen alasajo 
ja päästöoikeuksien kasvaneet hinnat li-
säävät metsähakkeen käyttömääriä mer-
kittävästi lähivuosina.

Puupellettien kotimaisen kulutuksen ja 
tuotannon ennakoidaan kasvavan edel-
leen tänä ja ensi vuonna, kun uusia pellet-
tilaitoksia otetaan käyttöön korvaamaan 
fossiilisia polttoaineita.

Luonnonvarakeskus
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Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi 

www.markkinointivartti.fi 

KYSY 
TARJOUSTA!

SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Olemme muuttaneet 
uuteen osoitteeseen:

Puuteollisuusyrittäjät ry
Siltasaarenkatu 12 A (8.krs.)

00530 HELSINKI

u  Nimitysuutiset • pörssi

PROMO JA 
PAINOTUOTTEET

Petri Perttula nimitetty 

HONKARakenne Oyj:n Suomen liiketoimintajohtajaksi

Petri Perttula (DI) on nimitetty Honkarakenteen Suomen liiketoimintajohtajaksi. Hänestä tu-
lee myös konsernin johtoryhmän jäsen. Petri Perttula toimii tällä hetkellä johtajana Stora Enso 
Wood Products Oy:ssä, vastuualueenaan uuden liiketoiminnan kehitys. Petri Perttula aloittaa 
Suomen liiketoimintajohtajan tehtävässään 1.10.2021.

- Toivotan Petrin lämpimästi tervetulleeksi Hongalle. Kotimaan merkitys yrityksemme liiketoi-
minnassa on merkittävä sekä kuluttaja- että projektiliiketoiminnan osalta. Omakotitalo- ja va-
paa-ajan asumisen liiketoiminta rakentamispalveluineen vaatii vahvaa ammattimaista johtamis-
ta, josta Petrillä on karttunut kokemusta Stora Enson, Rautaruukin ja Rannila Steelin eri johto-
tehtävistä useiden vuosien ajalta. Odotan innolla Petrin panosta kehittää ja kasvattaa Suomen 
liiketoimintaamme”, toteaa toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Miro Rissanen Puuteollisuusyrittäjät ry:n 
lakimieheksi
Puuteollisuusyrittäjät ry:n lakimieheksi on valittu OTM Miro Ris-
sanen. Hän siirtyi tehtäviin Helsingin kaupungilta, jossa hänen 
päävastuuna oli kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan työaika-asioi-
den  kokonaisvaltainen selvittäminen ja ongelmallisten toimin-
tatapojen ja käytäntöjen korjaaminen. Mirolla on aiempaa työ-
kokemusta myös asianajotoimistosta sekä suomalaisen pörssi-
yhtiön henkilöstöosastolta.

Puusepänteollisuuden päivä helmikuussa Vierumäellä

Lahden Seudun Puumiehet ry ja Puumiehet ry järjestävät PUUSEPÄNTEOLLISUUSPÄIVÄN 
2022 Holiday Club Vierumäellä 8.2.2022. Tämän kontaktipäivän aikana pääset osallistumaan 
kuuteen työpajaan ja tapaamaan johtavia kone- ja materiaalitoimittajia sekä työpajoissa että 
ständeillä.

Tilaisuuden teemana on kilpailukyky ja tuottavuus. Työpajanpitäjiä on tilaisuudessa 8 ja näyt-
teilleasettajia 8. Noin tunnin mittaisissa työpajoissa kuullaan teknologian viimeisimmät kehitys-
askeleet. Tilaisuus on tarkoitettu puusepänteollisuusyritysten johdolle ja teknologia-asiantunti-
joille.  Ohjelmassa on lisäksi puusepänteollisuuden toimialakatsaus ja tuote-esittelyjä. Kutsu on 
henkilökohtainen ja tilaisuus on osallistujille maksuton. Tilaisuuden maksimi osallistujamäärä 
on n. 80 henkilöä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Varaa jo nyt aika kalenteristasi! Lahden Seudun Puumiehet ry
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Vuodenvaihteen Vuodenvaihteen LUKUPAKETTI!LUKUPAKETTI!
Puu on desing 2021 
SUURI joulutervehdys numero!

MUISTA JA KIITÄ yhteistyökumppaneitasi
Pyydä tarjous: Kaarina • p. 050 572 5996, kaarina@markkinointivartti.fi

Ilmestyy viikolla 50 
aineistopäivä pe 26.11.
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2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

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

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

1.

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

4.

8.

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

EMERI OY

5.

7.

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

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

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

Busch Vakuumteknik Oy  .................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy  ................. 7
Delmac ............................................ 37
EJ Hiipakka Oy  ................................. 10
Emeri Oy  ........................................... 4
Helakauppa.com/Hokola Oy  ............ 12
Helatukku Finland Oy  ...................... 20
HETTICH MARKETING -
UND VERTRIEBS FINLAND  ................ 11
Häfele GmbH & Co  .......................... 19
Hollolan viilu ja laminaatti Oy ........... 21
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

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

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



3333WWW.PUUVIESTI.FI

27.
Jalopuuraaka-aineiden ja 
massiivitasojen maahantuonti
Laatikkotehtaankatu 3b, 15240 Lahti
Toimitusjohtaja: Juha Suninen
+358 50 500 2528
juha.suninen@marronwood.com
Myyntipäällikkö: Martti Suninen
+358 50 552 2625
martti.suninen@marronwood.com
Varastopäällikkö: Kimmo Aaltonen
+358 50 518 3310
kimmo.aaltonen@marronwood.com

10.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

15.

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

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

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

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

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

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

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

Helojen ja kalustetarvikkeiden maahantuontiin 
ja palveluihin erikoistunut yritys. 
Suomen Helakeskus Oy
Porttivahti 3
60100 Seinäjoki
Vaihde 010 4724 720
Käyntiosoite: Rekkaväylä 7, Seinäjoki
Myynti: myynti@helakeskus.fi
Vaihde 010 4724 720

Kattava valikoima huonekalu- ja 
rakennusheloja sekä LED-valaisimia
Häfele SE & Co KG, Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4 · FI-15680 Lahti
Phone +358 (0)3 877770
info@hafele.fi
www.hafele.fi

Palvelemme erityisesti keittiö- ja 
kiintokalustevalmistajia, puuseppiä, 
huonekaluteollisuutta sekä rauta- ja 
sisustusliikkeitä. 
Yrittäjäntie 6, 
60100 SEINÄJOKI
Vaihde 093-541 2000
Myynti 093-541 2019
Fax 06-414 4165
e-mail:@helatukku.com
www.helatukku.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

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä
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UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

21.
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

HOLLOLAN VIILU JA 
LAMINAATTI OY

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 teollisuus-
tuotteiden, -ratkaisuiden ja -palveluiden 
toimittaja Palveluihimme kuuluvat myös 
tekniset tukipalvelut ja laajat huoltopalvelut 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
Puh: 029 006 270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi

Finland Oy



3434 WWW.PUUVIESTI.FI

29.

35.

36.

38.

39.

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

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

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

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

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