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u Pääkirjoitus
Tein ensimmäisen Woodworking -puuntyöstö -lehden kesällä 2013, jolloin julkaisuoikeudet vaihtuivat Jorma Laitiselta minulle, ja julkaisijaksi tuli samalla toiminimiyritykseni Kristalli-julkaisut. Tuona vuonna Puuteollisuusyrittäjien päivät olivat Oulussa,
Mikko Ruhberg oli vuoden puuteollisuusyrittäjä ja pääministerinä oli Jyrki Katainen,
joka kävi avaamassa Vaara Oy:n sahan Tervolassa. Samana syksynä oli Puumessut
ja Jarmo Lehtisestä tuli Terätoimituksen omistaja. Metsä Groupin tuolloinen pääjohtaja Kari Jordan totesi Kauppalehdessä: ”Suomi elää yhä metsästä ja iso raha syntyy yhä puuta jalostamalla”. En tiedä, onko nykyinen pääjohtaja Ilkka Hämälä samaa
mieltä, mutta minä olen.
Vihreät arvot, ekologisuus, ympäristön suojelu sekä hiilinielujen varmistaminen, kaikki nuo vahvistavat metsien ja puun merkitystä teollisuuden alana ja jatkojalostajana.
Tosin aika paljon puuta menee Suomessa pelkkään energiantuotantoon. Ympäristön
kannalta energiaan liittyvät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.
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Ympäristöministeriöllä on oma Puurakentamisen ohjelma; Puurakentamisen ohjelma
(2016–2022) pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa. Ohjelman painopisteet ovat alueellisen osaamisen kasvattamisessa ja viennin tukemisessa.
Aika monta puu-uutista on tullut vuosien varrella julkaistua. Vuonna 2015 lehden nimi vaihtui Puuviestiksi, joka nimenä kuvaa laajemmin koko jatkojalostuksen aikaa.
Kädessäsi on viimeinen Kristalli-julkaisujen julkaisema lehti. Ensi vuoden alusta Puuviestiä julkaisee ProPuu ry. Olen syntyneeseen ratkaisuun tavattoman tyytyväinen, sillä ala tarvitsee yhden ison merkittävän julkaisun, puolesta puhujan ja äänenkannattajan. Näillä uusilla harteilla lehdellä on täydellinen mahdollisuus tulla sellaiseksi. Se
vaatii meiltä kaikilta panostamista. On syytä puhaltaa yhteen hiileen. Meillä on tarve lisätä aidosti ja oikeasti tietoisuutta puualan merkittävyydestä, osaamisesta, ilmiöistä ja ympäristövaikutuksia eli suomeksi sanottuna lisätä alan tunnettuutta rutkasti. Tällä hetkellä on useita isompia ja pienempiä hankkeita, joiden avulla näihin päämääriin tähdätään. Haasteita on silti, mutta selviämme niistä yhdessä.
Kirjoitan päätoimittajana nyt viimeistä kertaa. Joulukuun lehdessä olemme saaneet
kertoa palkinnoista, joita on tullut alan yrittäjille, uusista innovaatioista, kehityshankkeista ja koulutuksen haasteista.
Tämän lehden myötä haluan kiittää kaikkia hienoja yhteistyökumppaneita ja asiakkaita lähes 10 vuoden yhteistyöstä. Matka on ollut monin tavoin mielenkiintoinen. Haluan kiittää myös erinomaista tiimiäni tekemästänne työstä lehden hyväksi. Matkani
jatkuu Puuviestin toimittajana. Olen äärettömän innoissani. Saan jatkaa puualan uutisten tekemistä ja osaltani voin olla tukemassa julkaisun kehittämistä. Toivotan seuraajalleni Hanna Gröndahlille onnea ja menestystä tulevaan.
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Pirkanmaan vientipalkinto
2021 Kärävä Oy:lle

Höylättyjen puutuotteiden valmistukseen, mittatilaustyönä
tehtäviin saunalauteisiin sekä
sahatavaran myyntiin erikoistunut Kärävä Oy on saanut
Tampereen kauppakamarin
ja Tampereen Nuorkauppakamarin Pirkanmaan vientipalkinnon 2021. Palkinto jaettiin Tampereen kauppakamarin syyskokouksessa 15. marraskuuta.
Kärävän 10,3 miljoonan euron liikevaihdosta noin 60 prosenttia tulee viennistä. Kuluvalla tilikaudella viennin osuus
on kasvanut entisestään ja on
noin 70 prosenttia liikevaihdosta.
Kärävä perustettiin 1980-luvun lopussa Kylmäkoskella
maatalouden sivuelinkeinoksi. Vuonna 2014 yritykselle
valmistui uudet tuotantotilat
Pirkkalaan, ja pari vuotta tämän jälkeen yrityksessä tehtiin
sukupolvenvaihdos. Kun yhtiö
uudisti hallituksensa ja strategiansa vuonna 2018, viennin osuus alkoi kasvaa vauhdikkaasti.
- Viennin kasvattamisessa
auttoi onnistunut vientipäällikön rekrytointi alkuvuodesta 2020. Palkkasimme kokeneen puualan osaajan, jolla oli
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valmiit kontaktit Eurooppaan.
Samoihin aikoihin myynti Liettuaan lähti vetämään todella
hyvin, kertoo toimitusjohtaja
Jaakko Soini.

Yritys on erikoistunut lehtipuiden
jalostukseen ja valmistaa sisäverhoustuotteita, kuten saunan
paneeleita.

Kärävän tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Liettua,
Tšekki, Belgia ja Englanti.
Yrityksen höyläämöltä lähtee
maihin sahatavarasta jalostettuja, sisäkäyttöön tarkoitettuja
tuotteita, kuten saunan laudelautoja, sisäverhouspaneeleja
ja listoja. Toinen tuoteryhmä
ovat ulkokäyttöön tarkoitetut,
lämpökäsitellyistä havupuista
höylätyt terassilaudat, ulkoverhouspaneelit ja terassirungot. Yrityksen puusepänverstaalla tehdään mittatilauksena
muun muassa saunanlauteita
ja kalusteita. Nämä tuotteet
jäävät pääasiassa kotimaan
markkinoille.

tammikuussa. Tuotantomme
kasvaa ja alkaa pyöriä kahdessa vuorossa. Aloitamme uuden
vuoden jälleen yhtä pykälää
isommin. Pitemmän ajan haaveissa on oman lehtipuusahan
rakentaminen, Jaakko Soini
suunnittelee.

Yritykselle on valmistumassa
Pirkkalaan nykyisen, 2200 neliömetrin toimitilan yhteyteen
uusi 3300 neliömetrin tuotanto- ja toimistotila. Se vapauttaa tilaa höylälinjastolle, joka mekanisoidaan ja automatisoidaan. Yritys työllistää 19
henkeä ja rekrytoi lisää. Lähiaikoina yrityksessä aloittaa
kolme uutta työntekijää.
- Muutamme uusiin tiloihin

Toimitusjohtaja Jaakko Soini
Kärävä.

Kärävä Oy on vuonna 1988 perustettu suomalainen
perheyritys. Kärävä valmistaa Pirkkalassa kaikki höyläämöpuutuotteet itse. Yritys on erikoistunut lehtipuiden
jalostukseen ja valmistaa sisäverhoustuotteita, kuten
saunan paneeleita. Lisäksi valikoimasta löytyy ulkokäyttöön soveltuvia thermomäntytuotteita.
Yritys valmistaa puutuotteet omista korkealuokkaisista raaka-aineista, jotka se hankkii suoraan sahoilta.
Tuotteiden valmistus tapahtuu käsityönä täysin varustellussa puusepänverstaassa, jossa työskentelee sekä
puuseppämestareita että puuseppiä. Heidän korkea
ammattitaito on yrityksen tärkein voimavara. Konekanta
on moderni ja monipuolinen, ja yritys pystyy vastaamaan
isompiinkin tilauksiin.
Tampereen nuorkauppakamarin perustama palkinto
on jaettu vuodesta 1968 lähtien. Vuodesta 2011 se on
myönnetty Tampereen kauppakamarin kanssa nimellä
Pirkanmaan vientipalkinto. Palkinto myönnetään yritykselle, joka suuntaa vahvasti kansainvälistymiseen, vientiin ja uusien markkinoiden avaamiseen.

ProPuu ry aloittaa
Puuviesti -lehden
julkaisijana vuoden alusta
Puuviestin -ehden julkaisija vaihtuu, ja lehti saa näin paljon laajemman pohjan kehittää ja kasvaa alan suurimmaksi vaikuttajaksi ja äänenkannattajaksi. Lehti uudistuu, jakelu kasvaa ja sisältö monipuolistuu.
- Näin lehdellä on aidosti ja oikeasti mahdollisuus kasvaa alan
suurimmaksi vaikuttajamediaksi, toteaa lähes 10 vuotta lehteä
julkaissut Tuula Uitto, Kristalli-Julkaisut.
Vuoden 2022 alusta Puuviestiä alkaa julkaista ProPuu ry ja sitä
myöten uutena päätoimittajan aloittaa ProPuun toiminnanjohtaja
Hanna Gröndahl.Päätoimittaja Tuula Uitto jatkaa lehden toimittajana ja tuottajana.
- Olen erittäin iloinen tästä muutoksesta. Yli 30 vuotta vanha alan
ammattilehti saa näin aidosti ja oikeasti mahdollisuuden kasvaa
alan vahvaksi vaikuttajaksi tuoden alan uutisia, uutuuksia ja ilmiöitä esiin, sanoo päätoimittaja Tuula Uitto / Puuviesti.
- Pro Puu -yhdistys on innoissaan tästä mahdollisuudesta, joka lehden julkaisun myötä avautuu. Voimme edistää kotimaisen puun
tunnettuutta ja kertoa sen monipuolisesta jalostamista ja käytöstä uudessa mediassa. Puuviesti -lehden sisältö täydentyy uusilla
teemoilla, mm. puulajeista, materiaaleista, perinteisistä ja uusista tekniikoista. Sekä asioista ja ilmiöitä, joita yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti olemme edistäneet ja toteuttaneet pian
25 vuoden ajan, innostuu toiminnanjohtaja Hanna Gröndahl / ProPuu ry.
- Puuteollisuusyrittäjät ry on tehnyt tähän mennessä hyvää ja pitkää yhteistyötä Puuviesti-lehden kanssa. Olemme innoissamme
Puuviestin ja Pro Puu ry:n yhdistymisestä. Pro Puu ry on aktiivinen puun puolestapuhuja ja yhdistyminen Puuviesti-lehden kanssa tukee ajankohtaista keskustelua puun puolesta, iloitsee toiminnanjohtaja Janne Liias / Puuteollisuusyrittäjät ry
Uusi yhteistyö lisää myös eri yhteisöjen yhteistyömahdollisuutta
lehden kanssa ja tulee lisäämään myös lehden sisältöä runsaasti.
Lehteen perustetaan uusi toimitusneuvosto, joka koostuu eri alojen ammattilaisista, näin jokaiseen lehteen tulee laajuutta, jonka
hyvä yhteistyö mahdollistaa.

Hyvää Joulua Ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2022
VAASAN
KULJETUSKANAVAT OY

Kiitos asiakkaille
kuluneesta vuodesta

Hyvää joulua ja
menestystä vuodelle 2022

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

Maahantuonti ja myynti

www.kiinnike-heinonen.fi

Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI • 06 232 1043

Oikein hyvää joulun
odotusta ja onnellista
uutta vuotta 2022!

Puuviestiä luotsaavat eteenpäin ensi vuonna Markku Tonttila, Tuula Uitto,
Terhi Tuliniemi, Katri Virtalaakso ja Hanna Gröndahl.
WWW.PUUVIESTI.FI
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PUUseppämestarille
Red-Dot Design Award -palkinto
Tamperelainen puuseppämestari Visa Meisalmi on palkittu kansainvälisellä Red-Dot Design Award –palkinnolla, joka myönnettiin puisen saippua-annostelijan suunnittelusta. Palkinto on alalla arvostettu ja sitä tavoittelevat muun muassa monet suuret ja
tunnetut yritykset ympäri maailmaa. Kilpailua on järjestetty lähes
70 vuotta ja siihen osallistuu vuosittain useita kilpailijoita kymmenistä eri maista. Meisalmen suunnittelemat annostelijat voidaan täyttää myös käsidesillä, ja tällä hetkellä niitä voi käyttää
ja ihastella Tampereen kaupungin uusissa ratikoissa.

Palkinnon myöntäminen suunnittelemallesi tuotteelle
tuli sinulle itsellesikin yllätyksenä, vai kuinka?

Tällä hetkellä 29-vuotias Meisalmi toimii Tampereen seudun
ammattiopistossa puuosaston aikuiskouluttajana sekä yrittäjänä Wuoma-nimisessä yrityksessään. Hän myös opiskelee näiden
ohella rakennusinsinööriksi ja ammatilliseksi opettajaksi. Annetaanpa Visan itsensä kertoa, miten tähän onkaan tultu:

- Olen muksusta asti ollut käsillä tekijä. Ensimmäisen puukon
(tylpätyllä päällä) sain kolme vuotiaana ja kyllä sitä nuorena kului rahaa pienoismalleihinkin. Ylä-asteella tykästyin toden teolla puukäsitöihin sekä alaan. Pääsin tekemään näyttäviä ja vaikeita luomuksia jo silloin, joten haku puusepän perustutkintoon
oli selkeä jatkumo.

Mistä sait idean tähän palkittuun tuotteeseen?

- Hyvä ystäväni kysyi minulta, että voisiko saippua-annostelijoita tehdä tyylikkäästi puusta. Olimme tuolloin pikaruokaravintolassa lounaalla ja ensimmäiset hahmotelmat piirsimme ainoalle lähellä olevalle paperille, eli serviettiin. Ei niitä hahmotelmia
tarvinnut montaa kertaa vilkaista, kun aloin jo tekemään prototyyppiä päässäni.
Miten suunnittelu eteni toteutukseen?

- Ensimmäisenä piti selvittää päämitat sekä, kuinka paljon annostelijan koneisto vie tilaa. Mitat lukkoon lyötyämme aloin piirtämään 1/1 kuvaa, jonka pohjalta aloin tekemään liimausmuotteja. Ensimmäisen prototyypin materiaaliksi valitsin saarnen sekä liimaksi polyuretaaniliiman. Muotopuriste onnistui ensi yrittämällä ja prototyyppi alkoi hahmottumaan.
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- Kyllä Red-Dot -palkinnon voitto tuli minulle yllätyksenä. Suunnittelemani annostelija oli minun tietämättäni ilmoitettu kisaan
Wuoman kautta. Hämmennys oli suuri, kun sain soiton yhtiökumppanilta, että voitit muuten Red-Dot Product Design suunnittelupalkinnon!
Mikä sai sinut aikanaan valitsemaan PUUalan?

Mitä sinulle merkitsee puuseppämestari nimike?

- Mestaritutkinnon suoritin 23-vuotiaana. Ei sitä nimikettä osannut oikein arvostaa vielä silloin, mutta nyt pari vuotta vanhempana sen arvostus on kyllä kasvanut ja paljon.
Juuri erikoisammattitutkinnon suorittamisen myötä täällä Tredussa rakastuin taivuttamaan puuta sekä viilua, ja sillä samalla intohimolla jatketaan edelleen.

Mitä ajattelet PUUsepänalan tulevaisuudesta?

- Tällä hetkellä ostetaan paljon muovisia tuotteita, jotka voitaisiin helposti toteuttaa puusta, tai muusta ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista. Minä ainakin uskon, että puusta tehdyt tuotteet tulevat olemaan entistä halutumpia tulevaisuudessa, ja kun
me suomalaiset ollaan oikeasti todella kovia puualalla, niin kyllähän meidän täytyy hyödyntää sitä osaamista vielä entistä enemmän. Huonekalupuuseppiä tullaan varmasti tarvitsemaan tulevaisuudessakin, koska tarvitaan uusia innovaatioita ja osaajia alan
eri työtehtäviin. Tälläkin hetkellä esimerkiksi Pirkanmaalla on paljon yrityksiä, jotka hakevat ammattinsa osaavia huonekalupuuseppiä tiimiinsä. Valitettavasti kentältä kuulee, ettei esim. TE-keskus
pysty vastaamaan ”huutoon” ja siksi kokonaisvaltaista puusepänalan koulutusta tarvitaan jatkossakin.
- Itse aion tulevaisuudessa tuoda puukäsityötä enemmän ”framille”, antaa sille arvoa, sekä pyrkiä nostamaan sen kiinnostavuutta. Uskon että tässä nykyisessä puualan kouluttajan roolissa pystyn herättämään puualan kiinnostavuutta nuorissa ja miksei aikuisissakin.

Kiitämme kaikkia
yhteistyökumppaneitamme
toivotamme rauhaisaa joulua
ja menestystä vuodelle 2022

Red Dot Award on kansainvälinen suunnittelukilpailu tuotesuunnittelulle, viestintäsuunnittelulle ja muotoilukonsepteille.
Red Dot kilpailun järjestetään vuosittain saksalaisen Nordrhein-Westfalenin osavaltion muotoilukeskus Essenissä. Tapahtumassa on sarjat tuotemuotoilulle, muotoilutoimistoille ja uusille tuotesuunnittelukonsepteille.
Vuodesta 1955 muotoilijat ja tuotteiden valmistajat ovat voineet hakea palkintoja, jotka jaetaan vuosittaisessa palkintoseremoniassa. Voittaneet työt asetetaan näytteille Red Dot
-muotoilumuseoon, joka sijaitsee Unescon maailmanperintökohteeksi nimetyllä vanhalla Zollverein-hiilikaivosalueella Essenissä. Viime vuosina hakemuksia palkinnoista on tullut noin
11 000 kappaletta 61 eri maasta

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

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

OLSA

Kiitos asiakkaillemme kuluneesta
vuodesta ja Rauhallista Joulua

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2022!

Puusepänliike
M. Ruhberg
kiittää kuluneesta
vuodesta
ja toivottaa.
Puusepänliike
M. Ruhberg Oy
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi

Hyvää Joulua
ja Menestystä

vuodelle
2022
WWW.PUUVIESTI.FI
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Uutta Vuotta2022
puh. 0400 644360
www.tj-koivukoski.fi

A S T E T TA K O V E M M AT L A H J AT
PUKINKONT TIIN

Made in Finland Shop:
Kotimaista käsityötä
maailmalle
Made in Finland Shop on nuoren parin, Tomasin ja Sallan,
unelma. Unelmana on pelastaa kotimainen käsityötaito sekä
valmistus ja viedä sitä maailmalle.
Made in Finland Shopin tarina sai alkunsa kotimaisia huippulaadukkaita designhuonekaluja valmistavasta huonekalutehtaasta Keski-Suomessa. Siellä Made in Finland Shopin toinen perustaja Tomas Nordström työskenteli yhtenä yrittäjistä
vastaten myynnistä ja markkinoinnista. Työssään hän törmäsi jatkuvasti toinen toistaan hienompiin ja taitavampiin kotimaisiin kädentaitajiin. Heitä kuitenkin yhdisti yksi ongelma:
myynti ei luistanut.
- Näiden taitajien tuote, materiaalit ja tekeminen olivat huippuluokkaa. Kuitenkin osaaminen ja aika keskittyivät oman
ydinosaamiseen suunnitteluun ja valmistukseen. Myyntiä ja
markkinointia tehtiin, jos ehdittiin, verkkokaupasta ja kansainvälistymisestä puhumattakaan, Tomas Nordström sanoo.
Yhdessä vaimonsa Sallan kanssa Tomas mietti, miten tämä
voitaisiin ratkaista. Ratkaisuksi syntyi kansainvälinen verkkokauppa, joka myy vain ja ainoastaan Suomessa valmistettuja huonekaluja, kodintuotteita ja sisustusta, Made in Finland Shop.

Kotimaisuus on lähellä sydäntä

Kiitos asiakkaille
kuluneesta vuodesta.
Hyvää Joulua ja
menestystä vuodelle

2022
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Perheyritys syntyi vuonna 2018 auttamaan suomalaisia valmistavia yrityksiä taistelemaan markkinasta halpatuontihuonekaluja ja -sisustustuotteita vastaan. Nimensä mukaisesti
kaikki verkkokaupan tuotteet on valmistettu Suomessa. Verkkokaupassa on myynnissä niin pienien yrittäjien kuin isompienkin kotimaisien valmistajien tuotteita, jotka on valmistettu
kestämään käyttöä ja aikaa.
- Arvojamme on alusta asti ollut kotimaisuus, vastuullisuus ja
yhteistyö. Me Made in Finland Shopissa haluamme, että niin
me kuin jokainen verkkokaupasta löytyvä valmistaja, olemme
yhteistyökumppaneita, jossa verkkokauppa ei ole määräävässä asemassa, vaan molemmat ovat tasa-arvoisia kumppaneita toisilleen, Salla ja Tomas kertovat. Yritys pyrkii tuomaan
yhä enemmän esille yritystään, jokaista valmistajaa ja tuotetta vastuullisuuden näkökulmasta.
- Tätä tietoa haluamme kertoa jokaiselle läpinäkyvästi ja perustella, miksi Made in Finland Shop ja tuotteet ovat vastuullisia, Tomas jatkaa. Kotimaisuus on asia, josta Made in Finland Shop ei koskaan tingi.

- Jokainen valikoiman tuote on valmistettu Suomessa, ja kriteerit tuotteen kotimaisuusasteesta valikoimamme pääsemiseksi on korkeampi kuin Avainlippu-merkin kriteerit, he
vahvistavat.
- Made in Finland Shop on olemassa, jotta sinä löydät parhaat ja laadukkaimmat aidosti kotimaiset tuotteet kotiisi ja
jotta kotimaiset valmistajat saisivat arvoisensa kumppanin
ja oikean myyntikanavan tuotteilleen, he sanovat.

Terähuollon asiantuntija.

Suomalaisuus maailmalle
Verkkokauppa aloitti toimintansa suomenkielisenä verkkokauppana, mutta hyvin nopeasti yrityksessä huomattiin, että kiinnostusta suomalaisia tuotteita kohtaan oli myös Suomen rajojen ulkopuolella.
- Tämän innoittamana verkkokauppamme käännätettiin
myös englannin kielelle, ja tuotteita onkin tämän jälkeen
toimitettu niin Euroopan maihin kuin Yhdysvaltoihin ja Australiaankin, Tomas sanoo. Nyt yrityksessä on laitettu uusi
vaihde päälle ja Made in Finland Shopin kansainvälistäminen on aloitettu toden teolla.
- Made in Finland Shop tullaa lokalisoimaan kolmeen eri Euroopan maahan vielä vuoden 2021 aikana. Näissä kolmessa
maassa Made in Finland Shopin valikoiman tuotteita tullaan
myymään ja asiakkaita tullaan palvelemaan maan omalla
äidinkielellä, Tomas esittelee. Lokalisoinnin tavoitteena on
kasvattaa Made in Finland Shopin toimintaa ja ennen kaikkea saada lisää tilauksia suomalaisille yrityksille. Lokalisointi tulee vahvistamaan Made in Finland Shopin asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja auttamaan suomalaisten tuotteiden maailmanvalloituksessa. Tulevaisuudessa lokalisointia
tullaan tekemään myös muille potentiaalisille markkinoille,
jotta jokaisella ihmisellä on mahdollisuus ostaa laadukas,
kestävä ja ennen kaikkea suomalainen tuote.
Teksti: Made in Finland Shop, Tuula Uitto
Kuvat: Made in Finland Shop

Menestystä vuodelle 2022
Tuottajantie 63
60100 Seinäjoki
Puh.010 3247340

HAKALAN PUUTUKKU OY
Jalopuiden maahantuonti,
varastointi ja myynti
Mukkulankatu 24, 15240 LAHTI
puh. +358 40 505 5224
®
Metallitie 2
2,B,
62100
LAPUA
Ritakulma
62100
Lapua
Puh. 06
4332892,
0500
350834
Puh. 0500 3580834
www.tooltek.net
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Helakeskuksen ja Helatukun
uudet näyttelytilat esiteltiin
Helafesteillä Seinäjoella
HTF Group juhli Helafest -tapahtumassa Suomen Helakeskuksen 50-vuotiasta taivalta ja esittelemällä laajasti
uudistetuissa näyttelytiloissaan uutuuksia. Tapahtumassa lanseerattiin HTF Groupin Grass-yhteistyö sekä uutuustuotteita Domus Lineltä, Frankelta, Woodiolta, Muatoa-valopeileiltä, Resopalilta ja Aluco Originalsilta.

Puumessuille aiotut esittelykokonaisuudet rakennettiin sekä Helakeskuksen että
Helatukun uudistettuihin näyttelytiloihin,
jossa eri tuotekokonaisuudet olivat esillä
selkeästi ja uutuuksiin pääsi tutustumaan
konkreettisesti. HtF Groupin iso askel vihreään aikakauteen otettiin osastolla, jossa
esiteltiin GRASS-yhteistyö.
- Sen ansiosta Grass-tuotevalikoima laajenee, sillä valkoinen Scala-sarja ja Kinvaro
T-Slim ylösaukaisumekanismi tulevat valikoimaamme mukaan, esitteli myyntijohtaja Marko Ojaniemi. Uutuuksia oli esillä myös Frankella, jonka näyttelyssä nähtiin hanat, liesituulettimet, komposiittialtaat ja pesupöydät.
- Franken uusi Box Center on innovatiivinen työskentelykeskus keittiöön. Altaan lisäksi se sisältää mm. ammattikokin veitsisarjan, veitsitelineen, valutuskulhon
ja leikkuulautoja. Lisävarusteet on käytön jälkeen helppo pestä ja laittaa kuiFranke uutuus allas, jossa integroituna l
eikkuulauta, huuhteluallas ja veitsiteline.
Kaikki siirrettävissä.

Marko Ojaniemi esitteli Helakeskuksella Grass laatikkojärjestelmiä Helafesteillä.

10
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Helakeskuksella edustuksessa Woodio altaat, ammeet ja wc.

vumaan telineeseen, joka voidaan nostaa
Box Centerin pienempään altaaseen, Ojaniemi esittelee.
- Välitilojen levyuutuus korkeapainelaminaattilevy Resopal on erinomainen valinta
keittiön välitilan seinäratkaisuksi, Ojaniemi jatkaa esittelykierrosta. Levyt ovat erittäin kosteudenkestäviä ja antibakteerisia.
- Resopal korkeapainelaminaattien lämmönkesto on 180 astetta ja niiden naarmunkestävyys on hyvä, hän jatkaa. Uuden yhteistyökumppanin Woodion puukomposiitista valmistettuja altaita on nyt
saatavana myös Helakeskukselta.

Helakeskus
uuteen vauhtiin
Helakeskuksen toimitusjohtajaksi keväällä siirtynyt Ari Pölkky on pannut tuulemaan. Helatukun vetäjänä hän totesi Puuviestin haastattelussa 2015, että koulu-

tettu hyvä henkilökunta, riittävän laaja
automaattinen varasto, tuotekehittelyt,
uutuudet ovat menestyksen ”salaisuus”.
Lisäksi Pölkky sanoo aina luottaneensa
nuoriin.
- Olen mielelläni palkannut tänne nuoria
osaavia ihmisiä, jotka ovat kaikki nuorempia, pätevämpiä ja kielitaitoisempia
kuin minä, Pölkky nauraa. Jos nuorilta
joskus puuttuukin kokemusta, tuovat he
puolestaan uusia raikkaita ja kehityskelpoisia ajatuksia yritykseen, Ari Pölkky sanoi ja allekirjoittaa saman edelleen. Alaisiltaan hän saa kiitosta juuri vastuun jakamisesta.
Helakeskuksen näyttelytilat ja toimisto
ovat myös uuden vetäjän käsissä kokeneet varsinaisen kasvojen pesun, tilat ovat
modernit, avarat ja käyttötarkoitukseen
sopivat. Omat tuotteet tulevat erinomaisesti esiin ja varaston kattavuus auttaa

HtF Groupin iso askel vihreään aikakauteen
otettiin osastolla, jossa esiteltiin GRASSyhteistyö.

valmistajia tekemään hankinnat samasta osoitteesta. Eikä valikoima kalpene kilpailijoiden rinnalla, niin valtava on tuoteryhmävalikoima käsittäen altaat, asennustarvikkeet ja lukitustuotteet, hanat ja
liesituulettimet, hyllyjärjestelmät, hyllyt ja
korit, jalat ja pyörät, kaluste- ja liukuovet,
komposiittituotteet, laatikot ja kiskot, mekanismit ja kaappien tarvikkeet, nupit ja
koukut, pakkaustyöt- ja tarvikkeet, peilit
ja sähkötarvikkeet, saranat, sisustuslevyt
ja välitilatuotteet, tasot ja tarvikkeet, valaisimet ja vetimet. Näyttelyt ovat pysyviä, helposti päivitettäviä ja niihin on helppo tulla tutustumaan konkreettisesti valikoimaan.

CWP UUTUUSVIILUT
Yhteistyökumppanimme Coloured Wood
Products:n teknisten viilujen valikoima kasvoi
uudella lämpimän hiekan sävyisellä LSND viilulla!
Tämä ja muut CWP:n tekniset viilut kansallisesti
yksinoikeudella HVL:ltä!

(03) 874 340
www.hvloy.ﬁ

HVL on Suomen suurin viiluarkkien valmistaja, sekä merkittävä viilujen ja laminaattien maahantuoja.
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Muatoa -peilit valmistetaan
omassa tuotannossa
Mika Sumuvuori tuli Helatukulle Valaisintalosta. Sumuvuori sai tuolloin 2012 vastuulleen valaistuksen kehittämisen ja päämiehistä OSRAMin, joka on yksi maailman johtavista valaistusalan valmistajasta, ja se on tuonut tulosta.
- Led nauhoja voi edelleen tilata meiltä
suoraan LEDCUT mittatilauspalvelumme
kautta asiakkaan mittojen mukaan katkottuna, joko alumiiniprofiiliin valmiiksi
asennettuna tai sellaisenaan ilman profiilia, Helatukun toimitusjohtaja Mika Sumuvuori sanoo.
Helafest -päivillä esittelyssä oli runsas valikoima HtF Group -konsernin omaa peilimallistoa Muatoa -peilejä, joiden tuotekehittelyssä on panostettu turvalliseen
kiinnitykseen, uusimpaan tekniikkaan ja
tehokkaaseen kosteussuojaan, joka on
tärkeää kylpyhuoneiden peileissä. Peili
voidaan varustaa tarkoitukseen kehitetyllä lämpömatolla, ettei se huurustu suihkutilassa. Peileihin on myös integroitu valot,
jotka ovat Osramin tekniikkaa.
- Peilien tärkein elementti on peilin rakenteisiin integroitu valo, jonka tuotekehittelyyn yhteistyökumppanina Osram on hyvä, sillä yrityksen valaistustuotteiden va-

12
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likoima kattaa koko ketjun led komponenteista elektronisiin liitäntälaitteisiin, sekä
valaisimet, valonsäätöjärjestelmät ja valaistusratkaisut, Sumuvuori esittelee.
- Muatoa -peilit valmistetaan meidän
omissa tiloissamme Seinäjoella, ainoastaan peililasi työstetään muualla, Mika
Sumuvuori esittelee. Näin saadaan sellainen malli, design sekä sen mittainen
peili, mitä halutaan, ja mitä asiakas haluaa, hän jatkaa. Muatoa -mallisto on ratkaissut myös pyöreän peilin haasteen, sekä tuonut uutena innovaationa pistorasian
läpi peilin.

seen. Uuden strategiakauden tavoitteena
on jatkaa vahvan kasvun tiellä. Lähivuosien kasvuponnistukset suunnataan etenkin Etelä-Suomeen. Yhtiö jatkaa verkottumistaan parhaiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä merkitsee myös yhä syvempää konsernin
sisäistä yhteistyötä.

Helatukku jatkaa
kasvun tiellä
Helatukku on kasvanut viimeisten 5 vuoden ajan noin 10 prosentin vuosivauhdilla. Yhtiö pääsi viime strategiakaudella 10 miljoonan
euron myyntitavoittee-

Innovaatio
pistorasia
integroituna
peiliin.

Peili innovaatio; taittuva peili.

Joulua

Kaunista
Suomen

kaikille!

www.hiontakone.fi

R-WOOD

Kiitos kuluneesta vuodesta
Onnea Vuodelle 2022!
www.r-wood.net

Kiitämme asiakkaitamme &
yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta 2021.
Toivotamme rauhallista joulun
aikaa sekä onnea vuodelle 2022!

Mika Sumuvuori ja Mika Havulehto Muatoa -peilin valmistamossa, Led-valo
nauhaa asennetaan.
- Kuten tähänkin asti, Helatukun toiminnan keskiössä on
asiakas. Kun keskitymme yhteistyökumppaneiden kanssa
asiakkaiden auttamiseen, pärjäämme itse ja ennen kaikkea
autamme asiakkaitamme pärjäämään aina vain kovemmassa kansainvälisessä kilpailussa. Yhteen hiileen puhaltamalla
saavutetaan merkittäviä hyötyjä
kaikille osapuolille, Mika Sumuvuori linjaa. Helatukun onnistumisen takana on yhtiössä vallitseva positiivinen asenne, intohi-

mo ja tekemisen ilo.
- Vaalimme päivittäisissä töissämme meille tärkeitä arvoja:
Välittämistä, Yhteisöllisyyttä,
Rohkeutta ja Luotettavuutta.
Ne ovat Helatukun toiminnan
kautta periytyneet pitkälti koko
konsernin arvoiksi. Meillä vallitsee The Winning Team -henki, jonka sanansaattajina Helatukun taistelijat toimivat jatkossakin markkinoilla, Mika Sumuvuori lupaa.

a
oulu
j
a
t
s
nea
halli
Rau oa ja on 22!
ja il elle 20
d
vuo

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto
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You want
the choice

HTF Group Seinäjoen
vuoden yritys 2021
HTF Group -konsernia luotsaa yrittäjäkolmikko Ari Pölkky, Mika Sumuvuori ja Jani Uura, jotka perustivat yhtiön alkujaan
yrityskauppaa varten vuonna 2016, jolloin he ostivat Helatukku Finland Oy:n. Vuodesta 1982 Seinäjoella toiminut Helatukku oli 2000-luvun alussa siirtynyt amerikkalaisen sijoitusyhtiön omistukseen, joten omistus palautui kaupan myötä takaisin juurilleen. Sen jälkeen konserni on kasvanut edelleen yrityskaupoilla, joista tuorein tehtiin tänä vuonna, kun
1971 perustettu Suomen Helakeskus siirtyi sijoitusyhtiö Panostajalta HTF Groupin siipien suojaan.
Konserniin kuuluvat myös valaistukseen ja sähköön erikoistunut tukkuliike KVS Oy sekä räätälöityihin ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut MP-Tietosovellukset Oy. Yli 60 henkilöä
työllistävän yhtiön liikevaihto nousee tänä vuonna yli 20 miljoonaan euroon.
Tehtävät konsernin johdossa on jaettu siten, että Ari Pölkky
vastaa myynnistä, HR:stä ja markkinoinnista, Mika Sumuvuori taloudesta sekä sisäisestä ja strategisesta kehittämisestä ja
Jani Uura hankinnoista ja logistiikasta.
Rohkeus, luotettavuus ja avoimuus ovat HTF Groupille tärkeitä arvoja. Avoimuus ja rohkeus näkyvät myös yrityksen markkinoinnissa: Youtube ja muut sosiaalisen median työkalut on
otettu suvereenisti käyttöön.

Discover the new creative flexibility
from AvanTech YOU: more colours,
more formats and more materials for
customising the design of your drawers.
One platform – unimagined options.

- Henkilökunta on isossa roolissa, meillä on hyvä porukka
töissä. Olemme The Winning Team, voittajajoukkue, ja kaikkihan haluavat pelata voittajissa. Me olemme ylpeitä siitä,
mitä me teemme ja olemme, Mika Sumuvuori, Ari Pölkky
ja Jani Uura.
Yrittäjät

AvanTech YOU.
As individual as you.

Find out more:
https://www.hettich.com/short/0edd67

HTF Groupin yrittäjät vas. Mika Sumuvuori, Ari Pölkky ja Jani Uura.
Puuviesti 2022 / Päätoimittaja Hanna Gröndahl
puh. 050 321 2667 • email. galleria@propuu.fi

Ilmoitusmyynti Kaarina Julkunen
puh. 050 321 2667 • kaarina@markkinointivartti.fi

Toimittaja Tuula Uitto
puh. 050 4646777 • tuula@puuviesti.fi

Osoite: Satamakatu 2 A / 15140 Lahti
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Puun lämpökäsittelyä on Suomessa tehty jo 1990-luvun alusta lähtien

Soitinpuun vanhentaminen
lämpökäsittelyn avulla
se oli rekisterissä aina 2005
vuoteen asti.

Rauno Nieminen on vuodesta 1996 lähtien kehittänyt soitinpuun lämpökäsittelyä Osmo Savolaisen ja Pertti Niemisen kanssa. Menetelmä poikkeaa lahontorjuntaan tähtäävästä
käsittelystä merkittävästi. Kiintoisa tieto on, että VTT:n tekemä
lämpöpuupatentti kumottiin jo
vuonna 2006. Lämpökäsittely
menetelmä on sittemmin levinnyt soitinteollisuuden käyttöön
ympäri maailmaa, mutta väärinkäsityksiltä menetelmässä ei
ole vältytty.
- Siksi kirjoitimme vielä kerran
artikkelin asiasta ja käänsimme
sen vielä englanniksi, että asia
ymmärrettäisiin myös kansainvälisesti, kertoo Rauno Nieminen. Yhdessä miehet kehittivät pienen käsittelyuunin, joita
on rakennettu Suomessa jo yli
kymmenen ja myös Euroopassa
se on ollut suosittu cembalonrakentajien keskuudessa.

Puunvanhenatamis -projectin toteuttajat; Juha Lottonen, Osmo Savolainen, Pertti Nieminen, Rauno Nieminen ja Juha Ruokangas.

Soittimen valmistamiseen käytetty puu vaatii erilaista käsittelyä, sillä se vaikuttaa soittimen valmistukseen ja sen tuottamaan ääneen.
- Sähkökitaroissa omat mielikuvat ovat, että jos tehdään lämpöpuusta Telecaster -tyylinen
sähkökitara, se on tasapainoinen. Se on vain ihan subjektiivinen mielikuva, emme mekään ole sitä mitenkään mitattu, sanoo soitinrakentajamestari Juha Ruokangas, joka kuuluu
maailman arvostetuimpien kitaranvalmistajien joukkoon. Hänen tuotteensa ovat käsintehtyjä sähkökitaroita ja sähköbassoja. Juha Ruokangas oli ensimmäisten vanhennetun puun
käyttäjien joukossa.

Kehittämistyö jatkuu
Soitinpuun ”ilmakuivaus” kestää vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Prosessin tarkoituksena on parantaa puun akustisia
ja mekaanisia ominaisuuksia.
Koska vanhaa soitinpuuta on
entistä vaikeampi saada, alkoi-

Vuonna 2017 Pertti Nieminen
jatkaa edelleen töitä TTKK:ssa,
Rauno Nieminen, Juha Ruokangas ja Juha Lottonen ovat
käyttäneet vanhennettua puuta soitinrakennuksessa jo kaksikymmentä vuotta. He ovat
myös mukana Musiikin edistämissäätiön hankkeessa Suomi-soitin Suomi-Puusta 2016–
2019. Tutkimus ja kehitystyö
jatkui, myös TTKK:n ja IKATAn soitinrakennusosaston ja
suomalaisten soitinrakentajien Lämpökäsitelty puu ja soitinrakentaminen -hankkeessa vuosina 2000–2002. Landola kitaratehdas oli tutkimuksessa tärkeässä asemassa, sillä
tehtaalla rakennettiin tuhansia
kitaroita sekä vanhennetusta
puusta että normaalista puusta. Pitkän ja sitkeän kehitystyön
tuloksena Suomessa valmistetaan soittimia puusta, jotka on
käsitelty vanhentamisuunissa.
Lue lisää: www.puuviesti.fi/
ajankohtaista, siellä on luettavissa koko prosessi yksityiskohtineen.

vat erilaiset puun vahentamismenetelmät kiinnostaa soitinrakentajia. Kehittämistyötä ovat
vuosien varrella tehneet suomessa Osmo Savolainen, joka
alkoi kehittää puun lämpökäsittelymenetelmää jo 1980-luvun lopulla. Vuonna 1995 perustettiin Pirkanmaalle Puutietokeskus, jonka puun akustisessa toimikunnassa olivat
jäseninä Tampereen teknillisen
korkeakoulun (TTKK) dosentti
Pertti Nieminen ja Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen (IKATA) kitaranrakennuksen lehtori Rauno Nieminen.

Osmo Savolainen, Pertti Niemisen ja Rauno
Niemisen kehittämän
soitinpuun vanhentamismenetelmä
Thermo Timber
Tonewood rekisteröitiin
1997 ja
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Supercellin Woodcity ehdolla vuoden
ympäristörakenne -kilpailussa
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailuun tuli runsaasti kiinnostavia ja monipuolisia ehdokaskohteita, joissa oli mietitty rakennettua ympäristöä niin visuaalisesti kuin alueiden toimivuudenkin
kannalta, myös kestävän ympäristösuunnittelun periaatteet oli huomioitu useissa kohteissa. Kohteiden joukosta tuomaristo valitsi
kuuden kärjeksi seuraavat kohteet.
Woodcityn kattopuutarha sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa Su-

percellin tiloissa kattopuutarhana. Korkealaatuisilla materiaaleilla ja taidokkaalla rakentamisella on saatu aikaan monitoimitila,
joka palvelee työntekijöiden lasten päiväkodin ulkoilu- ja liikuntatilana sekä henkilökunnan tauko- ja virkistyspaikkana. Muuntelukelpoiset rakenteet toimivat
myös tapahtumapaikkana ympäri vuoden.
Myyrmäen urheilupuisto Vantaalla tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan. Erityisesti

on huomioitu kaikenikäisten kävijöiden ja eri lajeja harrastavien
aktiviteetit samanaikaisesti. Sommittelultaan ja värimaailmaltaan
Myyrmäen kohde edustaa liikuntapaikkarakentamisen parhaimmistoa.
Ranta-Tampella on Tampereen
uutta asuinrakentamista ranta-alueelle. Laajan alueen viherrakentaminen on tehty jo aluerakentamisen alkuvaiheessa, jolloin
on saatu heti viihtyisä ja toimiva
ympäristö.
Snellmanninpuisto sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä ja on osa Kuopion kansallista
kaupunkipuistoa. Kestävän ympäristörakentamisen huomiointi oli mukana kaikkien kohteiden
suunnittelussa ja rakentamisessa.

Supercellin toimiston yhteydessä olevan Woodcityn -viheralue toimii niin
lasten päiväkodin ulkoilualueena kuin
kansainvälisen yrityksen tapahtuma
keskuksena.

Triplan ulkotilojen istutusalueet
ja asuinkorttelin sisäpihat ovat
kävijöiden nähtävillä. Leimallista on niiden korkea kunnossapidon taso.
Helsingin sataman tuntumassa sijaitseva Vuosaaren huippu on rakennettu pitkän ajan kuluessa.
Entisen kaatopaikan päälle ylijäämämaista rakennettu kukkula muodostaa useiden erilaisten
luontotyyppien kokonaisuuden,
joka tarjoaa eksoottisen lähiluontokokemuksen.
Vuoden ympäristörakenne -kilpailun voittaja julkistetaan ensi helmikuussa Jyväskylän Viherpäivillä, joka on alan merkittävin
kotimainen tapahtuma. Kilpailun
järjestävät KIVI ry, Betoniteollisuus ry ja Puutarhaliitto ry. Tuomaristossa ovat mukana myös
Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen
Maisema-arkkitehtiliiton, Maisemasuunnittelijoiden, ympäristöministeriön ja Viherympäristöliiton edustajat.
Puutarhaliitto ry

TURVALLISUUTTA
TEKIJÖILLE

ALTENDORF
HAND GUARD SAFETY ASSISTANT

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYSTÄ
VUODELLE 2022 !

KYSY LISÄÄ!

ON NYT SAATAVANA YKSINOIKEUDELLA
PROJECTALTA SUOMESSA JA VIROSSA

projecta.fi
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Kiitämme Puuvieststiää.ja
Tuulaa yhteistyö le ja
Onnea uudelle lehdel
toimelle!
PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE

PRO PUU–LIITE

Ajatus jalostaa
puuta
Pro Puu-yhdistys perustettiin 20.2.1997
vastaamaan tarpeeseen lujittaa puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja
aatteellista yhteistyötä.

K

otimaisten puulajien tuntemus – sitä
Pro Puu ry tahtoo olla edistämässä. Myös
puun käyttöä erinomaisena materiaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa
halutaan tuoda esiin. Toimintatavalle ominaisen
kilta-aatteen mukaan keskeisessä osassa on
edelleen puualan ammattitaidon kehittäminen
ja ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen
mahdollistaminen.
Pro Puun valtakunnallinen verkostoituminen
ja kansainväliset kontaktit pitävät fokuksen
ajankohtaisissa aiheissa. Osallistumalla aktiivisesti keskusteluun, jota käydään puun käytöstä,
yhdistys tekee tahollaan puualan promootiota ja
jakaa keskeistä informaatiota. Alan toimijoiden
ja koulujen kanssa pidetään yllä innovaatiotoimintaa.
Konsultoinnista erilaisissa puuhankkeissa
on tullut vakiintunut osa yhdistyksen tehtäväkenttää. Muun muassa suomalaisesta metsästä
inspiroituneet Sibeliustalon arkkitehdit, sen
sisustussuunnittelijat ja rakennustoimikunta

tukeutuivat Pro Puu -verkoston asiantuntemukseen työn edetessä.
Puualan kehityshankkeissa Pro Puu ry
on ollut kysytty yhteistyökumppani, joka on
tuottanut vuosien saatossa lukuisia näyttäviä
tapahtumia, projekteja ja näyttelyitä alan
toimijoiden ja koulutuksen kanssa.
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Pro Puu ry

TIKKULA

• Edistää ja kehittää puun käyttöä rakenta-

Pro Puu -keskus sijaitsee Vesijärven

misessa, sisustamisessa ja laadukkaissa
puusepäntuotteissa

matkustajasatamassa, aivan
Sibeliustalon naapurissa. Rakennus

• Toimii puuseppien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden yhdyssiteenä
• Lisää puun yleistä tunnettuutta materiaalina
• Harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tiedottaa
toiminnastaan tiedotusvälineissä
• Järjestää puuaiheisia näyttelyitä
• Kerää puutietoutta ja jakaa sitä ylläpitämällään puuproffa.fi – verkkosivustolla
• On aktiivisesti mukana innovaatiotoiminnassa
yhteistyössä alan toimijoiden ja koulutuksen
kanssa
• Osallistuu puun käytöstä käytävään keskusteluun ja tekee laaja-alaisesti puualan
promootiota.

on entinen Kauppiaitten Teollisuus
Oy:n tulitikkutehdas, joka valmistui
vuonna 1924. Tulitikkuja valmistettiin vuoteen 1969 saakka. Kaunis,
klassististyylinen tehdasrakennus
on säilyttänyt ulkoasunsa hyvin
huolimatta käyttötarkoituksen
muutoksista.
Tänä päivän tiloissa toimii Pro Puu
yhdistyksen ylläpitämä näyttelytila;
Pro Puu -galleria, kotimaisia puutuotteita myyvä Pro Puu -myymälä, sekä
verstas, jossa työskentelee kaksi puuseppää, jotka valmistavat mittatilauskalusteita sekä omien mallistojensa
tuotteita ja pienesineitä.

Havuntuoksuista joulua!
Toivottaa
Pro Puu ry

WWW.PUUVIESTI.FI
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Myyjäiset jatkuvat
Pro Puu -galleriassa
koko joulukuun ajan.

Tänä vuonna hankitaan
Joululahjaksi kotimaista

P

ro Puun joulu* on myyjäisnäyttely täynnä suomalaista käsityötä ja kotimaista puuosaamista. Esillä on valaisimia, jakkaroita, soittimia, koristeita ja käyttöesineitä, kodin tekstiilejä, astioita, kosmetiikkaa ja koruja
- kauniita tuotteita pakettiin tai aivan omaksi iloksi!

Pro Puun Joulu* –myyjäisissä mukana
• Routa Design – Taide-esineitä ja koruja
perinteisin sepäntyön menetelmin
• Kankurin Apu ry – Käsityönä valmistettuja
kudonnaisia ja koristeita
• Evolum – Käsityönä valmistettuja laadukkaita
käyttöesineitä kierrätetyistä pulloista.
• Puusi – Kauniita ja käytännöllisiä
pienesineitä puusta
• Kimalainen – Uniikkeja, intarsiatekniikalla
kuvioituja käyttö– ja koriste–esineitä
• Tuula Paakkanen – Perinteisiä himmeleitä
• Onnenlintu – Tuomaan ristejä ja Karjalan
käkiä
• Piipula – Omaleimaisia ja kotimaisia
astioita ja kortteja

18
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• Marttilan tila – Jouluisia koristeita
• Pausekorut – Käsin valmistettuja koruja
koivuvanerista ja kierrätysmateriaalista
• Havuka – Artesaaniluonnonkosmetiikkaa
suomalaisesta metsästä ja maasta
• TuohiMuori – Koivuntuohesta valmistettuja
pientuotteita
• NinaKuuArt - värikkäitä, hauskoja koruja
ja pienesineitä
• Veikko Guitars - Sikarilaatikkokitaroita
• Hetkinen - Luonnollisista raaka-aineista
valmistettua kosmetiikkaa
• Jari Karppinen - Käsintehtyjä kokopuisia
Lyyti-lypsyjakkaroita
• Secto Design – kotimaisia puuvalaisimia

Karppisen Lyyti –lypsyjakkaroista löytyy
monta herkullista värivaihtoehtoa.
Tuula Paakkanen on kutonut ja korjannut himmeleitä jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

-5%

verkkok
a

upassam
me
koodilla
JOULU
PUU

Joulu on
Pro Puun
verkkokaupassa.
Pro Puun verkkokauppaan
on valikoitunut suomalaisen
puumuotoilun parhaita tuotteita.
Myymälämme valikoimasta löydät laadukkaita lahja–,
käyttö– ja koriste-esineitä. Myös lähituotanto ja eettisyys
ovat jo mietitty puolestasi, sillä hyllyillemme valitaan vain
kotimaisten tuottajien Suomessa valmistettuja tuotteita.
Verkkokaupastamme löydät pukinkonttiin mm. käsityönä
valmistettuja leluja, keittiö- ja sisustusesineitä, käytännöllisiä
retkeilytarvikkeita, perinteisiä pärekoreja ja tuohituotteita,
koruja, asusteita sekä tietenkin ihania saunatuotteita.
Klikkaa osoitteeseen kauppa.propuu.fi ja tilaa joululahjasi verkkokaupastamme niin tarjoamme joulukuun ajan
ostoksistasi 5% alennuksen koodilla “JOULUPUU”.
Tuotteet pakataan ja lähetetään kivijalkamyymälästämme
Lahdesta, jossa palvelemme normaalisti arkisin klo 10–17
ja viikonloppuisin klo 10–14.
JOULUNAJAN POIKKEUKSELLISET AUKIOLOAJAT

23.12. klo 10 – 14
Olemme kiinni juhlapyhinä
5.–6.12., 24.–26.12., sekä 31.12.–2.1.2022
Tervetuloa!
Satamakatu 2 A, 15140 Lahti
propuu.fi – kauppa.propuu.fi

WWW.PUUVIESTI.FI
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Joulukuusen hoito-ohjeet
Näitä ohjeita noudattamalla joulukuusesi
ilahduttaa vielä loppiaisenakin.
Kaato
• Kaada joulukuusi aikaisintaan
4 viikkoa ennen joulua.
• Valitse tuore ja kauniin vihreä kuusi,
jonka neulaset ovat tiukasti kiinni.
• Säilytä kaadettua kuusta ulkotiloissa,
esimerkiksi kylmässä autotallissa.

Sulatus
• Jos kuusi on jäässä, sulata se hitaasti
ennen jalkaan asettamista.
• Anna kuusen sulaa vuorokausi, puun tyvi koko ajan
vesiämpärissä. Suihkuta neulasisto kylmällä vedellä.
Sen jälkeen puu on valmis jalkaan asetettavaksi.

Jalkaan asetus
• Ravista roskat ja kuolleet neulaset pois.
• Kun olet tuonut kuusen sisään, sahaa rungosta pari
senttiä, sillä tuore pinta imee paremmin vettä.
• Tyven pitää mahtua jalkaan ohentamattomana.
• Älä poista tyven kuorta.

Hoito sisätiloissa
• Sijoita kuusi sisällä mahdollisimman viileään ja
vedottomaan paikkaan kauas lämmönlähteistä.
• Huolehdi, että kuusenjalassa on vettä koko ajan ja että
tyven leikkauspinta pysyy veden pinnan alla.
• Mitä lämpimämmässä ja kuivemmassa tilassa
kuusi on, sitä herkemmin neulaset karisevat.
• Hyvästä hoidosta huolimatta neulasten karisemisessa on
luontaista puukohtaista vaihtelua, jota ei voi välttää.

Käytön jälkeen
• Leikkaa oksasaksilla kuusen oksat, jottei neulasia karise
ympäriinsä.
• Kuusen voi kuljetuksen ajaksi laittaa esimerkiksi
paperisäkkiin, jolloin neulaset eivät varise lattialle.
• Oksat voi laittaa samaan säkkiin tai ne voi viedä ulos
paperiin käärittynä.

PuuProffa on Pro Puu -yhdistyksen palvelu, joka kokoaa ja jakaa
puualan tietoutta sitä tarvitseville. PuuProffa paneutuu puusta puhumiseen erityisesti puusepänalan ja puuarkkitehtuurin näkökulmista.
Tutustu osoitteessa puuproffa.fi
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Puualan opettajan huoli:

Viekö käsityön opetuksen muutos
hakijoita kädentaitojen aloilta?
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa tulevia hienopuuseppiä opettava
Arto Anetjärvi on huolissaan kädentaidon
aloille opiskelemaan hakeneiden määrän
valtakunnallisesta laskusta. Huolensa hän
jakaa monen muun kädentaitoja opettavan
kanssa. Hakijamäärän muutoksen taustalla uskotaan olevan peruskoulun käsityönopetukseen viime vuosina tulleet muutokset.
Yläkoulun seitsemännen luokan pakolliset
käsityötunnit ovat vähentyneet kolmesta kahteen viikkotuntiin. Niillä opiskellaan
kaikille yhteistä käsityötä, kun aikaisemman sai valita teknisen työn tai tekstiilityön.
Helsingin yliopistossa tehdyn selvityksen
mukaan käsityön opiskeleminen valinnaisaineena 8. ja 9. luokilla laski 43 prosenttia vuosina 2017–2019, teknisen työn valinta laski 59 prosenttia ja tekstiilityön valinta 70 prosenttia. Selvitys perustui käsityön aineenopettajille lähetettyyn kyselyyn.

Puualan koulutusta on Anetjärven mukaan
lakkautettu Suomessa monella paikkakunnalla, koska hakijoita ei ole ollut riittävästi.
Ikatan puualallekin suoraan peruskoulusta
tulevien hakijoiden määrä on laskenut ja
opiskelemaan pyrkii pääasiassa uutta ammattia tavoittelevia aikuisia.
- Puuteollisuuden liitto on huolissaan siitä,
ettei alalle ole työntekijöitä. Meille soitetaan yrityksistä, olisiko meillä sopivia opiskelijoita, joista voisi tulla heille työntekijöitä. Opiskelu voidaan tällöin muuttaa oppisopimukseksi.
- Olen kuullut, että myös koko teknologiateollisuudessa kannetaan huolta tulevaisuuden tekijöistä.
Opiskelijoiden ikäluokatkin ovat pienentyneet, mutta Anetjärven mukaan eivät samassa suhteessa kuin puu- ja ylipäätään
teknologia-aloille hakijoiden määrä.
Muutenkin käsityötuntien väheneminen
peruskoulussa huolestuttaa.

- Innostus kädentaitoihin syntyy tekemisen
kautta, ja jos kipinää ei synny yläasteella, nuoret hakeutuvat peruskoulun jälkeen
muille aloille, Anetjärvi miettii.

- Kädentaidot voisivat olla joillekin oppilaille se asia, jossa voisi olisi hyvä. Ongelmat
lisääntyvät, jos nuori ei löydä sellaista paikkaa, missä olisi mahdollisuus onnistua.

- Tasapäistäminen teknisen työn ja tekstiilityön välillä on pahasti epäonnistunut.

Anetjärveä huolettaa puualan tulevaisuuden näkökulmasta myös opettajakoulutukseen tullut muutos: enää ei kouluteta erikseen teknisen työn ja tekstiilityön opettajia, vaan käsityönopettajia.

”Kahdeksannella ja
yhdeksännellä luokalla
oppilaat voivat valita käsityötä
kaikille oppiaineille yhteisestä
tuntimäärästä tai erikseen
taito- ja taideaineille
varatusta tuntimäärästä.”

- Myöskään koulujen uusilta käsityötiloilta ei vaadita sellaisia ominaisuuksia, että niissä pystyttäisiin tekemään kunnolla
puu-, metalli- tai konetöitä, vaan ne voidaan suunnitella yleistiloiksi.
Huolen tulevaisuuden osaajista jakaa
muun muassa Teknisten aineiden opetta-

Arto Anetjärvi on huolissaan kädentaidon
aloille opiskelemaan hakeneiden määrän
valtakunnallisesta laskusta.
jat TAO ry, joka esittää peruskouluun ja lukioon kaikille opetettavaa teknisen ja työn
ja teknologian ainetta. Sen tavoitteena olisi kehittää teknisloogista ajattelua ja osaamista sekä antaa valmiuksia teknisten alojen jatko-opintoihin toiselle asteelle ja korkeakouluopintoihin.
- Se voisi imaista nuoria mukaansa ja he
voisivat löytää jatko-opintoalan, Anetjärvi
sanoo.
OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry:n hallituksessa toimiva Anetjärvi pyrkii tuomaan
tätä huolenaihetta esille yhdessä muiden
alan toimijoiden kanssa. Mukana ovat esimerkiksi TAO ry ja Suomen Opettajaksi
Opiskelevien Liitto SOOL ry.
Anetjärvi on nostanut asiaa esille muun
muassa Opetushallituksen koulutus, kulttuuri ja viestintä ennakointiryhmässä, jossa hän on mukana. Hän on vienyt asiaa
eteenpäin myös OPH:n taideteollisuusalan
työelämätoimikunnassa.
- Tälle asialle pitää saada julkisuutta, ja kädentaitoja pitää nostaa esille positiivisesti.
Teksti: Toimittaja Liisa Raipala
Kuvat: Arto Anetjärvi, Tuula Uitto

Puusepänoppilaita Ikaalisessa opettanut
Arto Anetjärvi juhlisti yli 30-vuotista opettajan
taivaltaan kuinkas muutenkaan, kuin oppilaidensa kanssa. Entisiä oppilaita tuli paikalle
kymmeniä.
WWW.PUUVIESTI.FI
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Kuka tekee
tulevaisuudessa tekniset työt?
Tekniikka-ala kiinnostaa nuorisoa, mutta siihen se sitten
jääkin. Alan yritykset viestivät, etteivät ne saa kouluista
ammattitaitoista työvoimaa.
Alan järjestöt ja yrittäjät ovat
heränneet huoleen. Puuteollisuusyrittäjät ry on motorisoinut PuuPeTe -hankkeen, jonka puitteissa kierretään yläasteen kouluja. Hanke hankkii
kummiyrityksiä kouluille, jotta
teknisen työn luokille saadaan
laadukkaampaa puumateriaalia. Lisäksi yläasteen oppilaille kerrotaan puusepäntyöstä ja
työllistymismahdollisuuksista.
Kertojana kiertää Kontiolahtelainen Puuartisti Oy:n yrittäjä
Miikka Kotilainen.
Koulujen määrärahat ovat joutuneet suurennuslasin alle kuntien tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Tämän ovat

todenneet myös teknisten aineiden opettajat, jotka yrittävät pärjätä pienien määrärahojen kanssa mielikuvitusta
käyttäen. Tähän ongelmaan
ovat nyt tarttuneet Metsäkeskus, TAO ry. ja PTY. He ovat
käynnistäneet vuoden kestävän hankkeen, jonka päätavoitteena on hyödyntää energiaksi menevää puuta teknisten
luokkien opetuksen raaka-aineena. Kummi-yritysten avulla teknisentyön luokille järjestetään puuraaka-ainetta työstämistä varten.
- Hankkeessa haettiin 7–10
koulua ja yritystä samalta
paikkakunnalta. Koulut saavat kummiyrityksiltä jätepuuta
lapsille nikkaroitavaksi ja yritys
pääsee eroon jätepuusta sekä
tekee itseään tutuksi niin koululaisille kuin koulullekin. Yri-

tys saa tällä myös positiivista
mainetta, kertoo toiminnanjohtaja Janne Liias Puuteollisuusyrittäjät ry:stä. Kouluissa käytettävän materiaalin kirjo laajenee, ja nuoret saavat
enemmän mallia ja kokemusta siitä, mitä kaikkea eri puumateriaalista voi tehdä.
Samassa yhteydessä kävi ilmi,
että tarve kertoa enemmänkin
puusta ja puualasta on suuri.
Siksi PuuPeTe -hanke on kiertänyt kiertää kouluja kertomassa myös siitä, millä tavoin puutoimialalla voi aikuisena työskennellä.

Täällähän on paremmat
koneet, kun miun verstaalla,
Miikka Kotilainen Hauhon yhtenäiskoulun puutyöluokassa.

Hettich toivottaa

Joulua!
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Kaupungeissa yläkoulu
on ainoa paikka oppia
käden taitoja

Vuoden 2014 perusopetussuunnitelmassa yläkoulujen
tekninen työ on muuttunut
käsityöksi. Käsityö on nyt
monimateriaalipainotteinen

näiskoulun yläasteen oppilaat
kuuntelevat.

Janne Liias ja Miikka
Kotilainen PuuPete
koulukiertueella Hauholla.
eli käsityötunneilla kokeillaan
kaikkia materiaaleja ja mitään
niistä ei kokeilla riittävästi.
Perusopetussuunnitelmassa 7
luokalla on vähennetty tuntien
määrää ja 8:lla ja 9:llä käsityö on muutettu valinnaiseksi.
Valinnaisaineiden suhteissa
on suuria koulukohtaisia eroja ja pääsääntöisesti käsillä
tekeminen on vähentynyt.
Suunnitelman mukaisesti käsityötuntien määrä on pienentynyt kahdesta yhteen tuntiin
viikossa. Valitettavasti tämä
käsillä tekemisen puute korostuu, kun Suomi kaupungistuu
ja perheet muuttavat kerrostaloihin, missä ei ole paikkaa
nikkaroida, tai rassata mopoa.
Miten tässä tilanteessa yläkoulu saa aikaa kipinää käsillä tekemiseen nuorille, tai jos
saa, niin miten opettajat edes
ehtivät opettamaan miten ruuvimeisseliä saatikka akkuporakonetta käytetään?

Tarinan kautta
tietoa alasta

Tarina herättää kiinnostukseen
tuotteeseen, tämän on oivaltanut puuseppämestari Miikka
Kotilainen, joka toimii hankkeen kummiyrittäjänä ja kiertää kouluja kertomassa oman
tarinansa ja yrityksensä menestyksestä. Miikka Kotilaisen
yritys Puuartisti Oy on tullut
tunnetuksi Ähtärin eläinpuiston pandoille lahjoittamistaan
puupalloista.
- Roskapuu muuttuu aarteeksi,
kun sille luodaan tarina, Puuartisti Oy:n toimitusjohtaja ja
luova johtaja Miikka Kotilainen sanoo. Mielenkiintoinen
ja herättävä on myös Kotilaisen oma tarina pojasta, joka
ei meinannut oppia edes lukemaan – nyt hän rakentaa todellista luksussaunaa Supercellille. Kun Kotilainen kertoo oman
tarinansa: sankaritarinan pikkupojasta, jonka itsetunnon
peruskoulu murskasi, mutta
joka sittemmin löysi poikkeukselliset lahjansa, Hauhon yhte-

- Minulla on avaruudellisen
hahmottamisen kyky. Se selvisi erityisopettajan määräämissä testeissä alakoulussa, Kotilainen kertoo avoimesti. Tokaluokkalainen poika ei millään
meinannut oppia lukemaan ja
kirjoittamaan. Testeissä paljastui, että luku- ja kirjoitustaito oli päiväkotilapsen tasolla,
mutta avaruudellinen hahmottaminen ja matemaattiset kyvyt viisi vuotta ikätasoa edellä.
Kun asia todettiin, se helpotti Kotilaisen elämää. Yläkoulu kului tukiopetuksessa, hän
sai koulunsa päätökseen ja teki töitä rakennusalalla. Huonommuuden tunnetta hän koki, huomatessaan, että kaverit
menivät kaikki lukioon.
- Mietin, että voiko minusta tulla mitään, Kotilainen kertoo.
Oma ala löytyi ammattikoulun puusepänopinnoista. Vaikka erityisosaaminen näkyi loistavana suorituksena käytännön
tasolla, Kotilainen tunsi edelleen alemmuutta.
- Mitä väliä oli sillä, että osasi jo ammattikoulun ensimmäisellä kurssilla tehdä täydellisen kuksan, jota opettajat
hämmästelivät? Tai sillä, että useampana vuonna pärjäsi
loistavasti ammattikoululaisten Taitaja-kisoissa, Kotilainen
sanoi miettineensä.

sen Puuartisti Oy:n. Veljesten
tehtävänjako on selvä, Joona
ei astu verstaanpuolelle enkä
Miikka koske someen. Yrityksen ansiosta Miikka Kotilainen
on muutakin kuin taitava puuseppä, hän on yrityksensä luova johtaja. Viestinnästä vastaa
isoveli Joona, joka pyörittää
Joensuussa markkinointitoimistoa ja omistaa myös viidenneksen Puuartistista.
- Kun minä saan puusta vision,
veljen markkinointitoimisto luo
kylkeen tarinan puun historiasta ja alkuperästä, Kotilainen kertoo yhteistyöstä. Tällä hetkellä Kotilainen markkinoi ideoitaan yrityksille, piirtää
hetkessä luonnoksen paperille.
Visiosta vakuuttunut asiakas tilaa usein projektin.
Miikan viesti oppilaille on selvä; jos ei ole hyvä kaikessa, voi
olla hyvä jossain.
- Jokaiselle löytyy oma osaaminen, minäkin omani löysin,
hän sanoo. Ja hänen kertomuksensa kumoaa väitteet, että puusepäntyö olisi vanhanaikaista. Puu on tarinan kestävä materiaali ja siitä voi tehdä
niin korvakorun kuin Supercellin saunan, sitten puhutaankin
jo menestyvästä yrityksestä.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Puuartisti syntyi
veljen kanssa

Miikka Kotilainen perusti vuonna 2014 veljensä Joona Kotilaisen kanssa yhteisen yrityk-
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Onko Design from Finland
suomalaista ja vastuullista työtä?
Suomalaisten arvostus suomalaista työtä kohtaan on huipussaan. Peräti 94 prosenttia suomalaisista haluaa tukea kotimaista työllisyyttä ostamalla suomalaisia
tuotteita ja palveluita. Suomalaista työtä,
osaamista ja yrityksiämme arvostetaan
siis enemmän kuin koskaan. Pandemian
myötä noussut huoli yrityksiemme ahdingosta ja työpaikkojen säilyttämisestä on
realisoinut monien jo aiemmin vaalimat
arvot käytännön teoiksi suomalaisen työn
puolesta. Suomalaisen Työn Liiton hallinnoimat Avainlippu-, Design from Finlandja Yhteiskunnallinen Yritys -merkit tekevät suomalaisen valmistuksen, muotoilun
ja vastuullisuuden näkyväksi. Mutta onko
Design from Finland suomalaista ja vastuullista työtä, jos valmistus tapahtuukin
ulkomailla?
Suomalaisen Työn Liitto on koko olemassaolonsa ajan puhunut suomalaisen työn
edistämisen ja arvostuksen puolesta. Puolueettoman, sitoutumattoman ja voittoa
tavoittelemattoman, 109-vuotiaan yhdistyksen omistavat sen liki 5 000 jäsentä.
Eittämättä sen parhaiten tunnettu Avainlippu-alkuperämerkki resonoi lähes jokaisen kuluttajan korvassa. Suomalaisesta
valmistuksesta kertova merkki on itseoikeutetusti suomalaisen työn lipunkantaja,
mutta onko Design from Finland -merkki
suomalaista työtä, jos valmistus tapahtuukin ulkomailla?
- Kuten suomalaiset kuluttajat, myös Suomalaisen Työn Liitto seuraa aikaansa, sekä työn, ostamisen ja kuluttamisen muutoksia. Tämän vuoksi liitossa lanseerattiin
vuosikymmen sitten Design from Finland
-merkki, joka tekee suomalaisen muotoiluosaamisen näkyväksi, kertoo liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Design from Finland -merkki on kertonut
nyt jo vuosikymmenen siitä, että yritys on
suomalainen ja että sen tuotteet ja palvelut, joille merkin käyttö on myönnetty,
on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti,
vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti.
- Design from Finland -merkkiyritykset
viestivät avoimesti ja vastuullisesti tuotantoketjunsa rakenteesta ja valmistusmaasta. Se voi olla yhtä hyvin Suomi kuin jokin
muu maa. Immateriaalityön työllistävyysvaikutus Suomessa on merkittävä, vaikka itse valmistus tapahtuisikin ulkomailla, Lausala jatkaa.
Design from Finland -merkki on myönnetty tähän mennessä sadoille tuotteille tai palveluille digitaalisista ratkaisuista teollisen muotoilun tuotteisiin. Lähes
72 prosenttia yrityspäättäjistä tuntee merkin ja yli viidennes sanoo merkin vaikuttavan ostopäätökseen. Kuluttajistakin noin
puolet tuntee merkin. Design from Finland -merkki sopii yritykselle, joka haluaa
erottautua suomalaista muotoiluosaamista edustavilla tuotteillaan ja palveluillaan
sekä korostaa arvolähtöistä palvelua ja
toiminnan muotoilulähtöisyyttä.

Vastuullisuusnäkökulmasta katsoen, jos
tuote tai palvelu on tehty Suomessa, ostajan on helppo saada sen vastuullisuudesta tietoa. Kaikkea ei kuitenkaan kannata tai tarvitse valmistaa Suomessa. Täällä
kannattaa tehdä niitä asioita, joissa meillä on kansana ja ennen kaikkea yrityksinä selkeästi hyötyä. Niille yrityksille, jotka pystyvät avoimesti kertomaan toiminnastaan ja sitä ohjaavista arvoistaan, kyseessä on kilpailuetu. Design from Finland
-merkkiyritykset ovat ansioituneesti avanneet toimintaansa ja sitä ohjaavia periaatteita sekä vastuullisuuttaan. Design from
Finland työllistää Suomessa ja voi ylpeästi kertoa suomalaisesta työstä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Hyvää
joulua!

Formate_26-11-2021.indd
24DAZML00789_div
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Pyöröterät
sahalaitoksiin

Profiiliterät jatkojalostusteollisuuteen

Profiiliterät jatkojalostusteollisuuteen

Terät huonekalu- ja
levyteollisuuteen

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

Puuntyöstöterät ammatt

Pyöröterät
sahalaitoksiin

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

Asiakaskohtaisesti suunnitelMeiltä löytyy kattava valikoima
lut, valmistetut ja huolletut
vaihto- ja kääntöpalateriä sekä
profiiliterät meiltä.
Älä
tyydy
kiinnitysistukoita huonekaluTäyden palvelun
vähempään, valitse teidän
ja levyteollisuuden työstökotimanttiterähuolto
käyttöönne paras vaihtoehto.
neisiin.

Terät huonekalu- ja
levyteollisuuteen

Profiiliterät jatkojalostusteollisuuteen

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

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

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

Aina asiakaskohtainen terien
valmistus, teroitus ja suunnittelu.

Täyden palvelun
timanttiterähuolto

Hyvää joulua
Lahden Teräteos Oy
Yhdyskatu 35, 15200 Lahti
03 873 3100
www.lahdenterateos.fi
ltt@lahdenterateos.fi

T

Aina asiakaskohtainen terien
valmistus, teroitus ja suunnittelu.

Lahden Teräteos Oy
Yhdyskatu 35, 15200 Lahti
03 873 3100
www.lahdenterateos.fi
ltt@lahdenterateos.fi
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Upeista ja
mahtavista
Discover the new creative flexibility

yhteistyö vuosista!

from AvanTech YOU: more colours,
more formats and more materials for
customising the design of your drawers.
One platform – unimagined options.

... matka jatkuu

AvanTech YOU.
As individual as you.

Find out more:
https://www.hettich.com/short/0edd67
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SOLU TIONS FOR INDUSTRY

u Uutuuksia

Secto Designin uusi Kuulto Small kattovalaisin
Secto Design tuo markkinoille uuden Kuulto Small 9101 -kattovalaisimen Maison & Objetissa! Kuulto Small on kehitetty asiakkaiden toivomuksesta ja toimii monipuolisena tilansäästäjänä kompakteissa huoneissa. Se näyttää upealta sekä yksinään että ryhmissä,
ja sitä voidaan käyttää myös seinien elävöittämiseen. Palkitun arkkitehdin Seppo Kohon
suunnittelema Kuulto Small valaisinta on saatavana neljässä eri mallissa ja se sopii monenlaisiin tyyleihin ja makuihin. Uusi malli on saumaton lisäys Secto Designin tunnettuun kokoelmaan, ja lämmin valon suodatus puisten säleiden läpi on tunnettu ulkoasu,
jota arvostavat kansainvälisesti sekä yksityiset asiakkaat että ammattilaiset.
Kaikki lamppumme on valmistettu kestävästi ja ekologisesti. Ne on valmistettu käsin
paikallisesta PEFC-sertifioidusta koivupuusta, ja ne on tehty sukupolvien ajan arvostetuiksi ja rakastetuiksi.
Secto Desing

DETALJI design Jenni Roininen & Ritva Puotila
Vauhdikkaan syksyn jälkeen Nikari esittelee uutuuksia tuoterintamalta.
- Juhlistaaksemme yhteistyötämme
Woodnotesin kanssa halusimme luoda
esineen, joka yhdistää kauniisti puumateriaaleja, käsityötaitoa sekä lämmintä,
minimalistista muotoilua. Molemmat yritykset ovat aina työskennelleet omistautuneesti näiden ydinasioiden parissa.
DETALJI-penkki yhdistää luontevasti Nikarin perinteikästä puukäsityötä herkkään
Woodnotesin Woodpecker-paperinaru-

Tuotestandardineuvonta

kankaaseen (design Ritva Puotila). Penkin päihin on myös punottu Woodnotesin
värjäämätöntä paperinarua.

Puutuote
teollisuus ry:n
yhditysjäsen

- Detalji-penkki on kunnianosoitus luonnollisille metsän materiaaleille; massiivipuulle ja paperinarulle, sekä tietysti lämpimälle yhteistyölle, jota teemme Woodnotesin ja Nikarin kanssa. Penkin verhoilu
on tehty ilman mitään synteettisiä materiaaleja, seuraten ajatustamme luoda tuotteita, jotka eivät vahingoittaisi ympäristöä. Ajatuksenani oli luoda ajaton muoto,
joka kestää vuosisatoja myös esteettisesti, esittelee Jenni Roininen.
Nikari

Asiakkaittenne
luottoseuranta

Omistajavaihdoshanke

TES

-lakimiespalvelu

Puuportaali.fi

Konepörssi

Hyvää
Joulua!
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tiukempaa ja särmikkäämpää ’komppia’ ja muodoiltaan pyöristetyssä Soul-paneelissa on pehmeämpi

tammi, perusmänty
kivalla
värityksellä
tai Soul,
jokaohella.
on Paneelit
perinteisen
svengi. Puulajeina on
käytetty tammea
ja saarnea perinteisen
koivun ja männyn
on myös
suunniteltu sointuvaksi toisiinsa. Sävyt on valittu siten, että jokaiseen kotiin löytyy sopiva tuote: Arvokas
Kaikista
paneeleista
löytyy
versioita
harvemmilla
ja tiheämmillä
tammi, perusmänty
kivalla värityksellä
tai Soul, joka
on perinteisen
sormipaneelin
modernisoitu versio. urit
Jalopuista
sisustuspaneelia
syntyy
Kaikista paneeleista löytyy versioita harvemmilla ja tiheämmillä urituksilla, joten rytmiä näistä paneeleista
eiWitka
puutu. Woodin
ei puutu.
ja Novo Woodin yhteistyöllä
Tuotanto Hollolassa ja materiaalit vastuullisista lähteistä
Witka Wood -paneelit on suunniteltu soveltuvaksi yksityisiin sekä julkisiin kohteisiin. Tavallisimpia
sisustuspaneelien käyttökohteita ovat edelleen erilaiset rimakatot- ja seinäpinnat, mutta vain mielikuvitus
on rajana paneelimalliston hyödyntämisessä. Witka Wood -paneeleita tullaan varmasti jatkossa näkemään
myös erilaisissa kalusteissa ja ovissa, joihin se soveltuu hyvin jämäkkyytensä ansiosta. Mallistosta löytyy
myös saunatiloihin sopivaksi käsitelttyjä tuotteita. Paneeleiden valmistamiseen käytettävän materiaalin
Novo Wood hankkii luotettavilta tavarantoimittajilta.
- Meille on tärkeää, että tuotteiden materiaali on hankittu itse vastuullisista lähteistä ja sen alkuperä on
tiedossa. Myös tuotteen valmistus tapahtuu omissa tuotantotiloissamme Hollolassa, joten koko
tuotantoketju on hallinnassamme, Puska kertoo.
Witka Wood -paneelimalliston tuotteet ovat herättäneet paljon kiinnostusta ammattilaisten, kuten
sisustusarkkitehtien ja -suunnittelijoiden sekä myös kuluttajien keskuudessa. Muun muassa viime kesän
Asuntomessujen oheiskohteessa Kisakallion Villa Lipan saunaosastolla nähty musta Rock 4 -paneeli oli yksi
kohteen kuvatuimpia tuotteita sisäkatoissa käytettyjen vaaleiden Rock 2 -rimapaneelien lisäksi.
Novo Wood

Puun ja erilaisten puupaneelien käyttö sisustuksessa jatkaa edelleen kasvuaan. Aivan uudenlaista svengiä kotien ja julkitilojen sisustukseen saa uusilla rytmikkäillä
Witka Wood Rock ja Soul -sisustuspaneeleilla, joissa yhdistyy ajaton skandinaavinen muotoilu ja suomalainen puunkäsittelyn huippuosaaminen. Paneelit valmistetaan Novo Woodin tehtaalla Hollolassa.
Witka Wood -paneelit ovat profiililtaan 20
mm, mikä tekee niistä markkinoiden paksuimpia sisustuspaneeleja. Profiilin massiivisuus mahdollistaa näyttävän pinnan,
jossa kolmiulotteisuus ja mittasuhteet tulevat paremmin esille. Tuote on myös testattu jämäkäksi ja helposti asennettavaksi.
- Huomasin, että markkinoilta puuttui
paksu jalopuinen sisustuspaneeli, jossa
on juuri oikeanlainen rytmi. Kohtaamisemme Novo Woodin toimitusjohtajan,
Jarkko Puskan, kanssa muutama vuosi sitten johti yhteistyöhön, jossa heidän
huippuosaamisensa yhdistyi Witka Woodin muotoilufilosofiaan. Tuotteen pitää olla kaunis ja kestää aikaa, kertoo paneelimalliston suunnittelija Ville Witka.
Paneeleissa on kaunis skandinaavinen
muotokieli ja selkeä rytmi: teräväreunai-
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nen Rock-paneeli edustaa tiukempaa ja
särmikkäämpää ’komppia’ ja muodoiltaan pyöristetyssä Soul-paneelissa on
pehmeämpi svengi. Puulajeina on käytetty tammea ja saarnea perinteisen koivun
ja männyn ohella. Paneelit on myös suunniteltu sointuvaksi toisiinsa. Sävyt on valittu siten, että jokaiseen kotiin löytyy sopiva tuote: Arvokas tammi, perusmänty
kivalla värityksellä tai Soul, joka on perinteisen sormipaneelin modernisoitu versio.
Kaikista paneeleista löytyy versioita harvemmilla ja tiheämmillä urituksilla, joten
rytmiä näistä paneeleista ei puutu.

Tuotanto Hollolassa ja materiaalit vastuullisista lähteistä
Witka Wood -paneelit on suunniteltu soveltuvaksi yksityisiin sekä julkisiin kohteisiin. Tavallisimpia sisustuspaneelien
käyttökohteita ovat edelleen erilaiset rimakatot- ja seinäpinnat, mutta vain mielikuvitus on rajana paneelimalliston hyödyntämisessä. Witka Wood -paneeleita tullaan varmasti jatkossa näkemään
myös erilaisissa kalusteissa ja ovissa, joihin se soveltuu hyvin jämäkkyytensä ansiosta. Mallistosta löytyy myös saunatiloihin sopivaksi käsitelttyjä tuotteita. Paneeleiden valmistamiseen käytettävän mate-

Jarkko Puska
riaalin Novo Wood hankkii luotettavilta
tavarantoimittajilta.
- Meille on tärkeää, että tuotteiden materiaali on hankittu itse vastuullisista lähteistä ja sen alkuperä on tiedossa. Myös
tuotteen valmistus tapahtuu omissa tuotantotiloissamme Hollolassa, joten koko
tuotantoketju on hallinnassamme, Puska kertoo.
Witka Wood -paneelimalliston tuotteet
ovat herättäneet paljon kiinnostusta ammattilaisten, kuten sisustusarkkitehtien ja
-suunnittelijoiden sekä myös kuluttajien
keskuudessa. Muun muassa viime kesän
Asuntomessujen oheiskohteessa Kisakallion Villa Lipan saunaosastolla nähty musta Rock 4 -paneeli oli yksi kohteen kuvatuimpia tuotteita sisäkatoissa käytettyjen
vaaleiden Rock 2 -rimapaneelien lisäksi.
Novo Wood

Tulevat asuntomessut
Asuntomessut Naantalissa 15.7.-14.8.2022
Vuoden 2022 Asuntomessut järjestetään aurinkoisessa Naantalissa
upealla Luonnonmaan saarella, aivan Muumien saaren naapurissa.
Lounatuuleksi nimetystä asuntomessualueesta valmistuu ihastuttava, merellinen ja luonnonläheinen asuinalue, joka rakentuu saariston luontoa kunnioittaen jyhkeiden kallioiden päälle. Noin 20 hehtaarin kokoiselle alueelle on tulossa yhtiömuotoista asumista, vapaa-ajan asuntoja ja 21 pientaloa. Tonttien ympärille on jätetty viheralueita ja alueelle tulee oma aurinkovoimala sekä älymuuntamo.

Lounatuuleen rakentuu myös tunnelmallinen venesatama noin 70
veneelle, rantapuisto ja lasten leikkipuisto vanhaan puutarhaan hedelmäpuiden alle. Lisäksi alueen läheisyyteen suunnitellaan parhaillaan uutta koulua ja päiväkotia. Lounatuuli on ainutlaatuinen
kokonaisuus, jossa hidastetaan vauhtia ja nautitaan elämästä.

Asuntomessut Loviisassa 7.7.–6.8.2023
Loviisa emännöi Asuntomessuja vuonna 2023. Messualue on Loviisanlahden itäiselle rannalle rakentuva uusi, merellinen Kuningattarenrannan asuinalue, joka on sijainniltaan poikkeuksellisen edustava. Kuningattarenranta tarjoaa mahdollisuuden omarantaiseen ja
korkealaatuiseen asumiseen keskustan tuntumassa, alle kilometrin
kävelymatkan päässä palveluista.
Alueella on 17 pientalotonttia , joista yksi on varattu ryhmärakentamiselle. Kymmenellä tontilla on oma ranta ja lähes kaikilta avautuu merinäköala ilta-auringossa kimmeltävälle Loviisanlahdelle.
Alueelta avautuvat myös upeat näkymät vastarannalle historialliseen, 1700-luvulta peräisin olevaan alakaupunkiin. Historiasta
muistuttaa myös pohjoispuolella sijaitseva maalinnoitus Ungern.
Merenrantaa alueella on noin 1,8 kilometriä. Merellisen maiseman
vastapainona ovat alueen laajat puistomaiset viheralueet ja Gröna
Uddenin tammimetsä.

Uutta Tukholman huonekalu- ja valomessuilla 2022
Lähes kahden vuoden tauon jälkeen Stockholm Furniture &
Light Fair avaa jälleen ovensa Stockholmsmässanilla helmikuussa 2022, valmiina ottamaan vastaan vieraita kaikkialta maailmasta. Tervetuloa päivitetyille, optimoiduille ja elämyksellisille messuille, joissa skandinaavinen muotoilu ja
viimeisimmät kestävän kehityksen kehitys ovat keskeisellä
sijalla kuin koskaan ennen.
Tänä vuonna uutuutena on kokemuspohjainen skandinaavisesta elämäntyylistä kertova näyttely, joka kattaa paljon
muutakin kuin stereotyyppisiä elementtejä. Näyttely sijoittuu keskelle sisääntuloaulaa. Vierailijoille esitellään pohjoismaista elämäntyyliä heti messuille saapuessaan, ei vähiten
muotoilun, ruoan, kielen ja muodin kautta. Tämän lisäksi
järjestetään myös tietoa ja inspiraatiota tarjoava näyttely,
joka keskittyy skandinaaviseen muotoiluun, arkkitehtuuriin,
innovaatioihin ja kestävään kehitykseen. Molemmat näyttelyt suunnitellaan ja kuratoidaan yhteistyössä useiden ulkopuolisten osallistujien kanssa.
- Kuuntelemalla, mitä näytteilleasettajamme ja vierailijamme haluavat, on käynyt selväksi, että meidän on luotava dynaamisempi kohtaamispaikka, joka uusiutuu vuodesta toiseen. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että sekä vierailijat
että näytteilleasettajat ovat inspiroituneita enemmän kuin
koskaan käytyään Tukholman huonekalu- ja valomessuilla
helmikuussa 2022, Sanna Gebeyehu sanoo.

Tukholman huonekalu- ja valomessut järjestetään 8.-12.2.2022.
Habitare 7.-11.9.2022
Suomen suurin huonekalu-, design- ja
sisustustapahtuma
Habitare tarjoaa inspiraatiota ja elämyksiä viiden päivän
ajan. Habitare tuo vuosittain yli 40 mielenkiintoista luentoa, paneelikeskustelua ja haastattelua ja yli 80 puhujaa
Messukeskukseen. Tapahtuma on sisustuksen, muotoilun ja
asumisen ystävien paratiisi! Habitare siirtyy, uusi ajankohta
on vuoden kuluttua 7.-11.9.2022.

Asuntomessut Keravalla 2024
Vuonna 2024 Asuntomessut järjestetään Keravalla Kivisillan
alueella. Samana vuonna juhlitaan myös 100-vuotiasta Keravaa,
sillä Keravan kauppala perustettiin vuonna 1924. Messualueella
sijaitsevat historialliset Keravan kartanon rakennukset sekä Postlarin (Mattilan) tila, jossa majoittuessaan Sibeliuksen sanotaan säveltäneen Finlandia-hymnin.

Asuntomessut Oulussa 2025
Hartaanselälle sijoittuvasta Asuntomessualueesta rakennetaan korkeatasoinen, kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä. Messualueesta halutaan
suosittu vierailupaikka, hyvän kaupunkiasuminen esimerkkikohde
ja ilon aihe kaikille oululaisille. Oulun kaupungissa Asuntomessujen toteuttamisesta huolehtii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Puuviestin osasto Habitare Pro hallissa vuonna 2018.
Kuva: Susa Laine
WWW.PUUVIESTI.FI
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Ilona Pietiläinen: Tummuvien iltojen taikaa

Sisustus ja herkutteluseikkailu
syksystä jouluun
Jo kirjan kansi ennakoi, mitä
kansien välissä on: kynttilänvaloa, hämyistä tunnelmaa,
sisustusta ja suupaloja. Tätä
kaikkea ja paljon muutakin on
Ilona Pietiläisen Tummuvien
iltojen taikaa -kirjassa.
Kirja alkaa loppukesästä ja
päättyy jouluun. Kirjassa esitellään sisustutusta tunnelmallisin tilannekuvin ja kodin elämää esitellen. Kirja on enemmän kuin sisustusta esittelevä
teos. Se on sisustuskirja, joka
kätkee sisäänsä elämään muitakin sävyjä.
Pietiläinen on koonnut kirjaansa monenlaisia muistoja, joten
kirja on varsinainen seikkailu
täynnä tunnelmointia. Talven
iltoina sen parissa voi fiilistellä
latojuhlissa Kärsämäellä, poimia juhlakakkureseptin syyshenkeen tai vinkit Pokka pitää

-henkisiin teemajuhliin.
Sellaiselle, joka ei odota täydellistä sisustuskirjaa, kirja tarjoaa herkullisen tarinan kesästä jouluun. Kirja ei myöskään
ole romaani, joten ei haittaa,
vaikka henkilötarinat eivät ole
loogisia. Kirja on jouluinen kuten sekametelisoppa tai hedelmäkakku, ja sellaisena se on
otettava.
Kirja tarjoaa kuitenkin monenlaisia ideoita somistamiseen,
sisustaiseen ja löytyypä kirjasta paljon pieniä käytännön
vinkkejä. Mitä rosoisempaa ja
kulahtaneempaa, sen kauniimpaa.

parhaat sisustusvinkit ja hämärtyvien iltojen tunnelmavärit asiantuntijan opastuksella.
Sytytetään kynttilät ja käperrytään peiton alle. Kun ensilumi kuorruttaa maan, voidaan jo
alkaa valmistella joulua. Hyvä
olo alkaa pienistä asioista, lumihiutaleista ja tähtien tuikkeista.” Ote kirjasta.
Tummuvien iltojen taikaa -kirjan herkkuja ovat ruoka, sisustus, askartelu, vierailut ja tietysti vuodenaika, joka sopii
syksyyn, joulu.

”Loppukesän lumosta nautitaan pihajuhlissa ystävien
kanssa, puiden notkuessa
omenasadon painosta. Remontoidaan kotia ja napataan

www.erpahvityo.fi
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SIDELISTAA

MYYTÄVÄNÄ

Yksi
huone
kylmillään

Valmiiksi tapitettuna
Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

PROMO JA
PAINOTUOTTEET

Kyösti Mäkisen esikoisromaani Yksi huone
kylmillään sijoittuu taustalla olevan Mäkisen lapsuudenkodin maisemiin. Kirjassa on
myös omaelämänkerrallista ainesta, vaikka
Mäkinen korostaa, ettei päähenkilö Pekka
ole hän itse. Lapsuudenkoti on nykyään Mäkisen perheen kesänviettopaikka.

KYSY

TARJOUSTA!

Huhtialla syntyneen Suojatyökeskuksen
työnjohtajana toimineen Kyösti Mäkisen
lapsuutta varjosti isän alkoholiongelma.
Pulloihin valuneiden markkojen vuoksi perheessä ei aina ollut varaa edes ruokaan.
Lapsuuden kokemukset ovat merkittävässä roolissa Mäkisen esikoisromaanissa Yksi huone kylmillään. Pekka saapuu Ruotsista kotiseudulle Jämsään. Isä on huonona ja tämän kanssa pitäisi vielä viimeisen
kerran käydä kotimökissä. Ilman pulloa ei
isältä suju tämäkään reissu, ja suunsoittoa
riittää, vaikka yleisöä ei enää ole.
Pekalla on isältä vielä jotain kysyttävä, jospa se nyt onnistuisi. Lapsuudessa aikuisten
virheitä pääsi pakenemaan kuvitteluun. Silloin saattoi unohtaa, vaikka sen, ettei koti
valmistu koskaan: yksi huone jäi kylmilleen
ja ilman lattiaa. Kyläläisten hilpeän kirjava
joukko kasvatti Pekkaa, isältä se ei sujunut, eikä äiti jaksanut. Mutta kasvatusvirheketju katkeaa Pekan kohdalla, sen hän
on päättänyt.

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi

Puuseppämestari Mauri Kekkonen myhäilee
verstaallaan Joensuussa kädessään Kyösti
Mäkisen esikoisromaani, josta löytyy myös
häneltä saatuja sorvausoppeja.

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

Yksi huone kylmillään on Jämsän Koskenpäällä lapsuutensa viettäneen ja nyt Nurmijärvellä asuvan Kyösti Mäkisen vakavankoominen esikoisromaani. Mäkisen kirjan teksti
on elämänmakuista ja helppolukuista, juttu soljuu ja on rehellisen oloista, niin rehellisen, että se voi joillekin olla liikaa. Mutta sellaista se elämä oli, silloin, kun kaikki
tehtiin käsin ja käsityötunnilla saatiin opetella sorvaamaan.
Kuva: Imatralla 55 vuotta asunut Kyösti
Mäkinen julkaisi esikoisromaanin, josta löytyy myös tuttua mie-sie-murretta – Mäkisen
seuraava teos tulee sijoittumaan Imatralle.
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32

WWW.PUUVIESTI.FI

7.

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

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

3.

VAASAN
KULJETUSKANAVAT OY

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

4.

EMERI OY

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

5.
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt
sekä rimaelementit

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

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

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

8.
Pitkänlinjan toimija sahateollisuuden,
puunjalostuksen ja bioenergian sektoreilla.
Joakim Lund
Jani Haapamäki
Pasi Putkonen
Billskogintie 23
02580 SIUNTIO
Puh. 0207 590 990
e-mail: info@sawcenter.fi
www.sawcenter.fi

RAJAKO

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

SAWMILL SERVICE

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

SALPATERÄ

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

VANTERÄ OY

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

JYVÄSKYLÄN TERÄHUOLTO OY

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

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

10.
Hiipakka kalusteet - Sinun kotiasi ajatellen
Teollisuustie 1, 66300 JURVA
puh. 020 768 9500
fax 020 768 9501
e-mail: info@ejh.fi
www.ejh.fi

11.
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

12.
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

14.
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

15.
MD 500 - kotimaiset metallinilmaisimet
Pailantie 14, 08700 LOHJA
puh. 019-388 272
gsm 0400 857 134
e-mail: jarno.pennanen@metaldet.fi

16.
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

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

18.
Helojen ja kalustetarvikkeiden maahantuontiin
ja palveluihin erikoistunut yritys.
Porttivahti 3, 60100 Seinäjoki
Vaihde 010 4724 720
Käyntiosoite: Rekkaväylä 7, Seinäjoki
Toimitusjohtaja: Ari Pölkky
p. 040 0875 226
Myynti: Marko Ojaniemi
p. 040 7086270
Myynti: myynti@helakeskus.fi
Vaihde 010 4724 720

19.
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

20.
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

21.

HOLLOLAN VIILU JA
LAMINAATTI OY

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

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

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

26.
TECA on yksi Suomen johtavista teollisuustuotteiden, -ratkaisuiden ja -palveluiden
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

27.

Finland Oy

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
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36.

28.

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

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

29.

37.

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

kiittää kuluneesta
vuodesta
Puusepänliike
ja toivottaa.

35.

M.Ruhberg Oy
Puusepänliike

Hyvää Joulua

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

mruhberg@mruhberg.fi
www.ruhberg.fi

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

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

Tuotehakemisto
ABS-reunanauhat ................................................................................................. 16
Aihiotuotteet ........................................................................................... 14, 21, 27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle .............................................................. 7, 21
Akryyli-mineraalilevyt pöytälevyksi Rauvisio Mineral / Hanex ............................. 39
Alumiinikehysovet .................................................................................................. 7
Alumiinintyöstökoneet ........................................................................................ 41
Antibakteeriset huonekalulevyt ........................................................................... 39
Antibakteeriset reunanauhat ............................................................................... 39
Asennustarvikkeet ja lukitustuotteet ................................................................... 18
Asennus, huolto ja varaosat ................................................................................. 41
Altaat ................................................................................................................... 18
CLT -levylinja ........................................................................................................ 22
CNC-työstöt 5-akseliset ........................................................................................ 29
Dimensiolajittelijat ............................................................................................... 24
Erikoislistat ........................................................................................................... 35
Erikoispuutavara ............................................................................................... 4, 14
Erikoisvanerit .......................................................................................... 14, 21, 35
Flipdoor ................................................................................................................ 39
Halogeeni- ja LED-valot .......................................................................................... 7
HDF-levyt .................................................................................................. 2, 10, 14
Hanat ja liesituulettimet ...................................................................................... 18
Hakeseulat ........................................................................................................... 24
Helat, kalustehelat ........................................................................................... 7, 11
Helatuotteet .........................................................................................................12
Heloja kalusteteollisuudelle ........................................................ 10, 11, 18, 19, 20
Helotustuotteet .......................................................................................... 7, 11, 20
Helotustuotteet ovi- ja ikkunateollisuudelle ........................................................ 19
Hienosahatutlistat .......................................................................................... 29, 35
Hihnakuljettimet .................................................................................................... 3

34

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

40.
Koivurunkoisten RIGA vanerien
Suomen myyntikonttori
Ilkka Heikkilä
Riga Wood Finland Oy
PL 35
Hiidenmäentie 18, FI-03101 Nummela
+358 50 495 3685
ilkka.heikkila@rigawood.fi
www.finieris.com

41.
Puuntyöstökoneet, alumiinintyöstökoneet
sekä laitteet pintakäsittelyyn ja bioenergian
hyödyntämiseen Innomacilta.
Linkkikatu 12, NAANTALI
myynti@innomac.fi
Puh. 02 777 6517
www.innomac.fi

numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon
Hirrentyöstölaitteet ........................................................................................ 22, 24
Huonekalulevyt mittatilaustyönä ......................................................................... 39
Huonekaluvetimet ............................................................................................... 19
Hyllyt ja kori, hyllyjärjestelmät.............................................................................. 18
Höyläämölaitteet ................................................................................................. 24
Höyläämölinjat ..................................................................................................... 22
Ikkuna- ja ovihelat ................................................................................................ 12
Jalat ja pyörät ....................................................................................................... 18
Jalopuuaihiot ................................................................................................. 14, 27
Jalopuusahatavarat ....................................................................................... 2,4, 27
Jalopuut ................................................................................................ 2, 4, 14, 27
Jalopuutuotteet ............................................................................................ 14, 27
Jalopuutuonti ................................................................................................ 14, 27
Jalopuuvanerit ................................................................................................. 2, 14
Jalopuuviilut .............................................................................................. 4, 14, 21
Kaiteet ................................................................................................................ 35
Kaappien kasaushelat .......................................................................................... 19
Kaappien liukukiskot, vaimentimet ja pumppumekanismit ................................. 19
Kalustelistat ......................................................................................................... 17
Kalustepyörät ja pöydänjalat ............................................................................... 19
Kalusteovet ......................................................................................... 7, 18, 28, 29
Kalusteet ............................................................................................................. 35
Kalusteovet ja puulistat ....................................................................................... 29
Kalusteidenvalmistuksenohjelmistoratkaisut ...................................................... 36
Keittiömekanismit ............................................................................................... 19
Keittiö- ja komerokalusteiden puupeiliovet ............................................................ 7
Keittiö- ja komerokalusteiden MDF-levyovet ......................................................... 7
Keittiö- ja kylpyhuonehelat, tarvikkeet ja laatikot ................................................ 19
Keittiö- ja kylpyhuonealtaat................................................................................. 20

Keittiövarusteet .......................................................................................... 7, 10, 11
Keittiöiden työtasot ......................................................................................... 7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet ........................................................ 7
Keskipakoispuhaltimet ........................................................................................... 3
Kiinnitystekniikka (BeA) ......................................................................................... 6
Kierresaumasiilot .................................................................................................... 3
Kierrätysteollisuuden koneet ................................................................................41
Koivuliimalevyt ...................................................................................................... 4
Koivusahatavara ........................................................................................... 2, 4, 14
Koivuvanerit ............................................................................................. 14, 21, 40
Koivuviilut .................................................................................................. 4, 14, 21
Kolmikerroslevyt .................................................................................................... 2
Kolakuljettimet ...................................................................................................... 3
Komposiittituotteet .............................................................................................. 18
Komponentit .................................................................................................. 10, 14
Kontinlastauslaitteet ............................................................................................ 24
Korit ..................................................................................................................... 10
Korkean kaapiston mekanismit ............................................................................ 10
Korkeapainejärjestelmät ........................................................................................ 3
Kostutusjärjestelmät ............................................................................................ 24
Kovalevyt ............................................................................................................... 2
Kuorimakoneet ....................................................................................................... 1
Kursot ..................................................................................................................... 8
Kutterit ................................................................................................................... 8
Laatikkokomponentit ja laatikostot huonekaluihin .................................... 7, 11,18
Laatikot ja kalustehelat ......................................................................................... 20
Lakat ja petsit ....................................................................................................... 10
Lajittelijat, tukkilajittelijat ..................................................................................... 1
Laminaatit .................................................................................................. 7, 14, 21
Lasihelat ja lasinliimaustekniikka ........................................................................ 19
Lasilaminaatti Crystal ........................................................................................... 39
Lastulevyt ............................................................................................... 10, 14, 21
LED-valaisimet .................................................................................................... 19
Levytuotteet ......................................................................................................... 21
Liesikuvut ja -tuulettimet ................................................................................. 7, 10
Liimat ............................................................................................................... 7, 10
Liimalevyt ............................................................................................................. 4
Liimapalkkilaitteet ......................................................................................... 22, 24
Liukuovimekanismit ............................................................................................. 19
Liukukiskot ........................................................................................... 7, 10, 11,19
Liukuovet ............................................................................................................. 18
Lukitusjärjestelmät .............................................................................................. 19
Lukot .......................................................................................................... 7, 11,19
Lämpölaitokset ...................................................................................................... 3
Maalit ................................................................................................................... 10
Massiivijalopuu ................................................................................................ 4, 27
Massiiviliimalevyt ................................................................................................ 35
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat ................................................................. 14, 27
Massiiviset puulevyt ........................................................................................14, 27
Materiaalin siirto- ja käsittelyjärjestelmät .............................................................. 3
MDF-levyt pinnoitetut + pinnoittamattomat ...................................... 2, 10, 14, 21
Mekanismit ja kaappien tarvikkeet ....................................................................... 18
Melamiinikalustelevyt ......................................................................................... 10
Melamiinireunanauhat ........................................................................................ 16
Metallilaatikot ................................................................................................ 10, 19
Metallinilmaisimet ............................................................................................ 8,15
Muovintyöstökoneet ............................................................................................ 41
Myymälähelat, shopfitting-helat ja apteekkijärjestelmät .................................... 19
Nupit ja koukut ..................................................................................................... 18
Oksantäytemassa ................................................................................................... 6
Olohuone- ja makuuhuonekalustehelat ............................................................... 19
Ovet, kalusteovet .................................................................................................... 7
Oviaihiot ........................................................................................................... 7, 21
Pakkaustyöt- ja tarvikkeet .................................................................................... 18
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt ............................................................. 5
Pellavalevyt ............................................................................................................ 2
Peilit ja sähkötarvikkeet ....................................................................................... 18
Peililaminaatti Crystal Mirror ................................................................................ 39
Perinnehelat ........................................................................................................ 12
Pinnoituskalvot ................................................................................................ 7, 21
Pintakäsittelyaineet ....................................................................................... 10, 38
Pintakäsittelylaitteet ............................................................................... 25, 37, 38
Pintakäsittelylaitteet ja -linjat ...............................................................................41
Puuntyöstökoneet ............................................................................................... 41
Puunjätteenpoistopolttimet .................................................................................. 3

Puru- ja pölynpoistojärjestelmät ............................................................................. 3
Purunpoistolaitteet ja pikapantaputkistot ........................................................ 3, 37
Purunpoistojärjestelmät ............................................................................. 3, 26, 37
Purunpoistoputket .............................................................................................. 26
Puruputkistot ................................................................................................... 3, 26
Putkistojärjestelmät ............................................................................................. 26
Puulistat ............................................................................................................... 29
Puulevyt ............................................................................................................... 16
Puu-, pelletti- ja hakelämmitys ........................................................................... 41
Puulaatikot .......................................................................................................... 19
Puunjätteenpolttimet ............................................................................................. 3
Puureunaiset laminaattiovet ................................................................................ 28
Puureunanauhat .................................................................................................. 16
Puutavarakuivaamot ............................................................................................ 24
Puuntyöstökoneet ................................................................................................. 37
Pölynpoistojärjestelmät ................................................................................... 3, 26
Pöydänjalustat, sähköiset ja manuaaliset pöytäjärjestelmät .................................19
Rakennus- ja ovihelat ........................................................................................... 19
Reuna- ja koristeprofiilit ......................................................................................... 7
Raukantex -reunanauhat ...................................................................................... 39
Reunanauhat laserkoneisiin ................................................................................. 39
Reunanauha ......................................................................................................... 39
Reunalistat ja reunalistanauhat .......................................................... 7, 10, 16, 35
Rimaelementit ....................................................................................................... 5
Roiskesuojaksi keittiöön Crystal slim .................................................................... 39
Rulo-ovet ja rulojärjestelmät .................................................................................. 7
Rulojärjestelmät mittatilaustyönä ....................................................................... 39
Räätälöityjä viilu- ja laminaattipintoja.................................................................. 21
Ruuvikuljettimet ................................................................................................ 3,8
Sahakoneet ............................................................................................................ 1
Sahatavaran lajittelu- pakkauslaitteet ............................................................. 8, 24
Sahatavarankäsittelylaitteet ............................................................................... 22
Sahauslinjat ........................................................................................................... 1
Sahojen kuljettimet .......................................................................................... 8, 24
Saranat ................................................................................... 7, 10, 11, 12, 18, 19
Sidelistat .............................................................................................................. 17
Siilopurkaimet ........................................................................................................ 3
Sisustuslevyt ............................................................................................ 18, 20, 21
Sokkelilevyt & seinäliitosprofiilit .......................................................................... 39
Sormijatkoslaitteet .............................................................................................. 24
Sormijatkoslinjat .................................................................................................. 22
Sulkusyöttimet ....................................................................................................... 3
Suodatinletkut ....................................................................................................... 3
Säilytysratkaisut, kalustemekanismit ja saranat ............................................. 19, 20
Taitelaminaattiovet ............................................................................................. 28
Takotuotteet ym ................................................................................................... 12
Tasot ja tarvikkeet ............................................................................................ 7, 18
Tervaleppäsahatavaraa .................................................................................... 4, 14
Terät ................................................................................................................... 1, 8
Terähuolto .............................................................................................................. 8
Terähuoltokoneet ................................................................................................... 8
Timanttiterät .......................................................................................................... 8
Tiskialtaat ......................................................................................................... 7, 10
Tukin lajittelulaitteet ........................................................................................ 1, 24
Toimisto- ja myymälävarusteet ............................................................................ 19
Tyhjiöpumput ja puhaltimet ................................................................................... 9
Tyvisievistäjät ..................................................................................................... 1, 8
Työkaluhiomakoneet .............................................................................................. 8
Työkalu- ja ruuvaustarvikkeet .............................................................................. 19
Vaatekoukut ........................................................................................................ 19
Vaimennetut tuplasivulaatikot ............................................................................. 10
Valaisimet ............................................................................................... 10, 18, 19
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SACA korkealaatuiset maalatut ovet
• 5 trendin mukaista profiilia nopeana
toimituksena varastosta
• Kaikki oviprofiilit saatavissa 14 sävyssä
matta- ja kiiltäväpintaisena
KAIKISSA MATTAPINTAISISSA VARASTOOVISSA VESIOHENTEINEN MAALI.
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